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Uitgangspunt: 
Alle leerlingen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich 
optimaal kunnen ontwikkelen. Door naar elkaar wederzijds respect te tonen stellen we 

alle leerlingen in de gelegenheid om met plezier naar school te gaan. Daarom hebben we 

met elkaar een aantal regels afgesproken die voor de leerlingen en de volwassenen 
gelden. Wanneer zich ongewenste situaties voordoen kunnen zij elkaar aanspreken op 

deze regels. 
 

Wat verstaan we onder pesten? 
Er is sprake van pesten als de volgende vier kenmerken aanwezig zijn: 

• Er is sprake van agressie tegen het slachtoffer 

• Het gedrag naar het slachtoffer is intentioneel  
• Het pestgedrag vindt plaats over een langere periode 

• Tussen de dader en het slachtoffer bestaat een machtsverschil 

Vormen van pesten zijn: 
• Fysiek: bijv. schoppen of slaan 

• Materieel: bijv. spullen vernielen of wegnemen 
• Verbaal: bijv. uitschelden of dreigen 

• Relationeel: bijv. buitensluiten, roddelen 

• Digitaal: bijv. belastende foto’s of filmpjes digitaal verspreiden 
 

Pedagogisch klimaat 
De Eerste Leidse Schoolvereniging wil de leerlingen een veilig pedagogisch klimaat 

bieden, zodat ze zich op een prettige en positieve manier kunnen ontwikkelen. 

Leerkrachten leveren hier een bijdrage aan door in de klas een veilige werksfeer te 
creëren. Daarnaast zijn een aantal afspraken gemaakt om pestgedrag te voorkomen.  

 
 



 
 

Preventie van pestgedrag 
• Schoolbreed zijn een aantal afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in “De zes van de 

E.L.S.”  Deze regels worden aan de start van elk schooljaar opnieuw aangeboden in 
“De week van respect”. Daarna worden deze omgangsregels door het jaar heen 

meerdere malen aan de orde gesteld. De regels zijn in de lokalen en gangen duidelijk 

leesbaar voor iedereen opgehangen. 

De zes van de E.L.S. 

1. Tegen iedereen aardig zijn, dan voelen wij ons fijn. 
2. Wanneer we samen spelen, dan zullen we alles delen. 

3. Er is er maar één die praat, zodat luisteren beter gaat. 
4. Werk netjes en neem de tijd, het is geen wedstrijd. 

5. Stil en netjes lopen in de rij, dat hoort erbij. 

6. Wees netjes en beleefd, zodat je het goede voorbeeld geeft. 
 

• Een positief en veilig groepsklimaat kan een preventieve werking op pestgedrag 

hebben. Zowel leerkracht als leerlingen zijn verantwoordelijk voor een goed 
groepsklimaat. De sociale omgang wordt wekelijks met elkaar bespreekbaar 

gemaakt. Hiervoor maken wij o.a. gebruik van de methode “Kanjertraining”, een 
methode voor sociaal-emotionele opvoeding voor groep 1 t/m 8. Onderwerpen als 

veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in een groep, aanpak van ruzies etc. komen 

hierin aan de orde. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de methode “Stop, loop 
weg, praat”. Deze methode wordt uitgewerkt in “Pestpreventie met Positive 

Behaviour Support”  
 

• Het goede voorbeeld te laten zien; goed voorbeeld doet goed volgen. We moeten 

ons realiseren dat kinderen zich spiegelen aan het gedrag van anderen. Het is dus 
van belang dat alle volwassenen op school het goede voorbeeld geven. 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. 

 

Signalering van pestgedrag 
Ondanks het hanteren van schoolregels en afspraken kan pestgedrag voorkomen. 

Pestgedrag komt op iedere school voor, ook op de onze. Het is een probleem dat wij 
onder ogen zien en serieus willen bestrijden. Om het pesten effectief aan te pakken is het 

van belang om goed te signaleren. Er zijn veel signalen die erop kunnen duiden dat een 
kind gepest wordt, maar het belangrijkste is om het gedrag van het kind goed in de 

gaten te houden. Mogelijke gedragsveranderingen ten gevolge van pesten zijn: 

• Niet graag meer graag naar school gaan 
• Niet met vriendjes en vriendinnetjes mee willen gaan 

• Afnemende schoolresultaten  

• Buik- en hoofdpijnklachten 
• Regelmatig dingen “kwijt” raken 

Bovengenoemde signalen zijn slechts voorbeelden.  
 
 



 

 

De aanpak van pestgedrag 
Bij pesten zijn vijf partijen te onderscheiden, namelijk de leraar, de pester, de gepeste 

leerling, de zwijgende middengroep en de ouders. Al deze partijen worden in de aanpak 
van pestgedrag betrokken, dit noemen we de vijfsporenaanpak. 

 

De vijfsporenaanpak 

1. Hulp aan de leerkracht 

De leerkracht is de eerstverantwoordelijke voor de aanpak van pestgedrag. Vroegtijdig 

signaleren helpt bij effectieve bestrijding. De leerkracht kan te allen tijde ondersteuning 
vragen aan de intern begeleider en/of de directie. Deze zullen de leerkracht 

ondersteunen bij het maken van een plan van aanpak. Indien nodig kan er door de 
interne begeleider externe hulp worden geraadpleegd.  

2. Hulp aan de pester  

De leerkracht gaat in gesprek met de pester waarbij wordt duidelijk aangegeven dat 
pestgedrag niet wordt getolereerd. Er wordt geprobeerd de oorzaak van het pesten te 

achterhalen om het gedrag te kunnen veranderen en ander gedrag aan te leren. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van de theorie van de Kanjertraining. In een vervolggesprek 

wordt geëvalueerd of het pestgedrag is verdwenen. Wanneer het probleem zich opnieuw 

voordoet wordt de hulp gevraagd van de intern begeleider of de gedragsdeskundige. 
Mogelijk is het nodig om externe hulp in te schakelen.  

3. Hulp aan het gepeste kind 

Voor de gepeste leerling is het van groot belang om te weten dat hij onvoorwaardelijk 

wordt gesteund door de leerkracht. Het moet voor deze leerling duidelijk zijn dat hij te 
allen tijde bij de leerkracht terecht kan en dat hierbij geen sprake is van klikken. Met de 

leerling wordt gezocht naar welke ondersteuning hij nodig heeft. De sterke kanten van de 

leerling worden benadrukt. Er worden duidelijke afspraken gemaakt wat te doen als het 
pestgedrag zich opnieuw voordoet. Wanneer het nodig is wordt voor deze leerling 

gespecialiseerde hulp gezocht, om de negatieve ervaringen te kunnen verwerken. 

4. Hulp aan de zwijgende middengroep 

In de klassen zal het op een goede manier omgaan met elkaar regelmatig besproken 

worden. Het onderwerp pesten en cyberpesten komt daarbij regelmatig aan bod, onder 
andere in de kanjertraining. Na een incident bespreekt de leerkracht met de klas wat er 

is gebeurd en wat de afspraken zijn bij pesten. De kinderen worden opgeroepen hulp te 
vragen aan een volwassene als ze pesten zien gebeuren en zich te distantiëren van het 

pesten. Kinderen die dit doen worden daarvoor gecomplimenteerd. In deze gesprekken 

wordt benadrukt dat melden van pesten iets anders is dan klikken. 

5. Hulp aan de ouders 

Ouders van gepeste kinderen: 
De ouders worden op de hoogte gesteld wanneer hun kind wordt gepest. Aan de ouders 

wordt duidelijk gemaakt dat de school het pesten serieus neemt. Wanneer de ouders het 

pesten als eerste signaleren worden zij gestimuleerd dit met de school te delen. 
Gezamenlijk zal een plan van aanpak worden opgesteld.  

Ouders van de pesters: 
De ouders worden op de hoogte gesteld wanneer hun kind pest. Aan de ouders wordt 

duidelijk gemaakt dat de school het pestgedrag serieus neemt. De ouders worden 



 
betrokken in de aanpak van het gedrag van hun kind. Het is belangrijk dat de ouders en 

de school hierin samenwerken. 
Ouders van de zwijgende middengroep: 

Deze ouders worden gestimuleerd het bij een teamlid te melden als zij pestgedrag 

signaleren. 

 

Stappenplan 
 

Stap 1: een leerkracht is op de hoogte gebracht van een pestprobleem 

 
Stap 2: De leerkracht neemt duidelijk stelling en gaat afzonderlijk in gesprek met de  

gepeste leerling en de pester. Hij probeert met beiden afspraken te maken om de situatie 
op te lossen. De ouders van de betrokken leerlingen worden op de hoogte gebracht. 

 

Stap 3: Wanneer stap 2 onvoldoende werkt worden de ouders van de pester en de 
gepeste leerling uitgenodigd voor een gesprek, afzonderlijk van elkaar. De intern 

begeleider of de directeur is hierbij aanwezig. In dit gesprek wordt een plan van aanpak 

voor de betreffende leerlingen opgesteld. Er worden data gepland voor een 
tussenevaluatie en een evaluatie. 

 
Stap 4: Wanneer uit de evaluatie blijkt dat de aanpak in stap 3 onvoldoende resultaat 

heeft opgeleverd kan externe deskundige hulp worden ingeschakeld, bijvoorbeeld via het 

JGT of het CJG. 
 

Stap 5: In extreme gevallen kan een leerling geschorst of verwijderd worden. De 
directeur behoudt zich het recht om, na overleg met de ouders, het bestuur en betrokken 

groepsleerkracht, in het uiterste geval over te gaan tot de maatregel van tijdelijke 

verwijdering. De maatregel wordt gebruikt indien het kind een gevaar is voor zichzelf of 
voor anderen. 

Bij een definitieve verwijdering houden wij ons aan hetgeen gesteld is in de Wet op het 
Primair Onderwijs (WPO) artikel 40. Zie protocol schorsing en verwijdering 

 

Vertrouwenspersoon 
De vertrouwenspersoon kan ingeschakeld worden door een leerling, leerkracht en ouders. 
Deze kan het probleem onderzoeken met de leerling, leerkrachten en deskundigen 

spreken en desbetreffende partijen adviseren (zie schoolgids) 
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