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Inleiding 
Pesten komt helaas vaker voor dan we denken.  Het is een hardnekkig probleem en speelt zich af in 

allerlei situaties. Zowel thuis, op de sportclub, in de buurt maar ook op school of via social media. Het 

is een probleem dat niet altijd zichtbaar is en er is moeilijk grip op te krijgen. Als school moeten we 

hiervoor onze verantwoordelijkheid nemen zodat pestgedrag kan worden voorkomen dan wel 

aangepakt kan worden. 

Wat is pesten? 
Pesten is het systematische en langdurig uitoefenen van psychologisch, fysiek of verbaal geweld door 

één of meerdere personen ten opzichte van één persoon, die niet (langer) in staat is zichzelf te 

verdedigen. Met psychische of fysieke schade als gevolg. Bij pesten is de macht ongelijk verdeeld. 

Kort samengevat heeft pesten de volgende kenmerken: 

 er is sprake van een agressieve daad; er wordt psychisch of lichamelijk leed aangedaan 

 pestgedrag is intentioneel en doelbewust. 

 pestgedrag is terugkerend en vindt plaats over een langere periode van enkele maanden tot 

enkele jaren. 

 er is een machtsverschil tussen dader en slachtoffer. De dader(s) is sterker, slimmer of zijn in 

aantal met meer. 

 

Signalen van het gepeste kind 

Kinderen durven vaak niet aan te geven dat ze gepest worden. Soms geven kinderen echter wel 

signalen af die er op kunnen wijzen dat het kind gepest wordt zoals: 

 het kind is gespannen 

 het kind gaat niet graag (meer) naar school /sportclub/ buiten spelen 

 het kind heeft vaak fysieke klachten zoals hoofdpijn of buikpijn 

 de klachten verdwijnen of worden minder tijdens vakantieperiodes 

 het kind staat vaak alleen in de pauze 

 het kind staat tijdens de pauze bij de surveillanten 

 het gepeste kind is gauw boos/prikkelbaar 

 het kind wil niet meer buiten spelen of sluit zich op in huis 

 het gepeste kind speelt vaak met jongere kinderen 

Het is belangrijk dat ouders en school samen signalen herkennen en dat er direct actie wordt 

ondernomen indien de signalen aanwezig zijn. 

Signalen van de pester: 

 weinig inlevingsvermogen in het slachtoffer 

 vertonen populair gedrag 

 staan positief tegenover geweld 

  



Signalen van pesten: 

 zij/hij wordt aangesproken door een bijnaam, nooit met de eigen naam 

 er worden zogenaamd ‘leuke’ opmerkingen gemaakt over het kind 

 een spel is ‘toevallig’ net begonnen als het gepeste kind erbij komt waardoor het kind niet 

mee kan doen 

 negeren, opmerkingen maken e.d. als het gepeste kind een idee oppert 

 er worden opmerkingen gemaakt over het haar, kleding etc. van het kind 

 er wordt negatief over de familie gesproken van het gepeste kind 

 het kind wordt niet (meer) uitgenodigd op feestjes van klasgenoten 

 er wordt veel geroddeld in de groep 

De kans op pesten is kleiner indien er weinig veranderingen zijn binnen het team, er voldoende 

toezicht is,  er duidelijke gedragsregels zijn en er voor ieder kind individuele aandacht is op school.  

Een positieve sfeer op school met harmonie en respect voor elkaar kan bijdragen tot socialer gedrag. 

Op school bevorderen we dit door het geven van Groepsdynamisch Onderwijs (GDO). 

Rollen bij pesten 

 slachtoffer/gepeste: er zijn vaak kenmerken van een combinatie van fysieke en/of 

persoonlijkheidskenmerken. Soms wijkt het kind net iets af van de norm, bijvoorbeeld omdat 

het stottert. Kinderen die slachtoffer zijn, hebben vaak een verminderde sociale redzaamheid 

en hebben moeite om zichzelf te verdedigen. Er zijn twee groepen te onderscheiden: 

1. passieve, onderdanige slachtoffers; zij hebben een angstig reactiepatroon (bij 

jongens is dit vaak in combinatie met fysieke zwakte) 

2. provocatieve slachtoffers; zij hebben een combinatie van angstige en agressieve 

reactiepatronen 

 dader/pester: zij hebben over het algemeen een agressief reactiepatroon en combineren dit 

meestal met fysieke kracht. Zij staan vaak positiever tegenover geweld dan hun 

leeftijdsgenootjes. Hun inlevingsvermogen in hun slachtoffers is vaak slecht en ze voelen zich 

weinig verantwoordelijk voor hun daden. Daders zijn in de ogen van hun klasgenootjes 

populair. Ze zetten het pesten vaak strategisch in.  

 de meeloper: dit zijn kinderen die meedoen met de pester 

 de zwijgende middengroep: zij zien dat er gepest wordt, maar doen er niets aan 

Omgevingsfactoren kunnen ook van belang zijn. Zo hebben jongens die gepest worden, vaak een 

hechte band met hun ouders. Meisjes die gepest worden, hebben vaak moeders die eerder vijandig 

zijn tegenover hun dochter dan beschermend.  

Soms kan pesten een imitatie zijn van agressie die kinderen thuis ervaren. Ook is de kans groter dat 

kinderen gaan pesten als ouders weinig betrokken zijn, hen afwijzen, verwaarlozen of te weinig 

toezicht houden. 

  



Preventieve aanpak 
Op school is de aanpak zoveel mogelijk gericht op het voorkomen van pesten. Dit doen we op 

verschillende manieren: 

 er wordt aandacht besteed aan groepsvorming.  

Aan het begin van het nieuwe schooljaar starten we hiermee en daarna sluiten we aan bij de 

verschillende fasen van groepsvorming. 

De leerkracht kan een belangrijke invloed uitoefenen op een positieve groepsvorming. 

 op school werken we met Groepsdynamisch Onderwijs (GDO).  

Dit is een programma waarbij de school de omgang tussen kinderen verbetert. Ook wordt er 

aandacht besteed aan de manier waarop de school van elke groep een sociaal sterke groep 

maakt. 

 aan groep 5 wordt preventief een Rots- en Water training gegeven. 

Deze training richt zich op de bewustwording van de eigen kracht en mogelijkheden en het 

vermogen om met andere mensen samen te leren spelen. 

 in de groepen 3 tot en met 8 wordt de vragenlijst ‘ZIEN’ twee keer per jaar ingevuld door de 

leerkrachten en vanaf groep 5 ook door de kinderen. 

In de groepen 1 en2 wordt drie keer per jaar het sociaal-emotionele deel van ‘KIJK’ ingevuld. 

Hierbij wordt de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen in beeld gebracht. 

Groepsdynamisch onderwijs 

Groepsdynamisch onderwijs als uitgangspunt binnen onze school houdt in dat we ‘prettig omgaan 

met elkaar’ heel belangrijk vinden.  

Dit betekent dat we rechtvaardig omgaan met elkaar, dat ieder kind erbij hoort en dat we streven 

naar een prettig en rijk speelgedrag.  

De kinderen leren daarbij dat zijzelf verantwoordelijk zijn voor een correcte en prettige omgang. De 

school probeert de omgang tussen kinderen te verbeteren door:  

 effectieve conflicthantering: kinderen moeten zich rechtvaardig behandeld voelen door 

leerkrachten. Om dit te realiseren zijn er op school duidelijke regels opgesteld. 

De drie hoofdregels zijn:  

We gaan correct met elkaar om:  toepassen van de afgesproken regels zorgt voor 

voorspelbaar en gewenst gedrag bij het oplossen van ruzies. Hierdoor voelen kinderen zich 

veilig op school. 

We gaan prettig met elkaar om: respect hebben voor elkaar. Bij niet prettige omgang zeggen 

de kinderen hardop tegen elkaar om hiermee te stoppen. 

Ik verbeter de omgang: elk kind levert een actieve bijdrage aan het verbeteren en in stand 

houden van de prettige omgang met elkaar. 

Bij extreem fysiek of verbaal geweld volgt er ook een sanctie en worden de ouders ingelicht. 

Het logboek wordt wekelijks gecontroleerd door de conflictbegeleider. Zij bekijkt de 

conflicten en ontdekt patronen. Hierdoor kan er preventief worden ingegrepen voordat er 

sprake is van pesten. Zij zorgt ervoor dat deze kinderen geholpen worden en dat kinderen 

zich rechtmatig behandeld voelen. 

 de sociokring:  één keer per week, aan het einde van de week, vindt er in iedere groep een 

sociokring plaats. Hierin worden geen ruzies besproken maar verbeterpunten. De kinderen 

bespreken een eigen gekozen verbeterpunt door het stellen van de vraag ‘wat gaat goed?’. 

Gedurende de week wordt dagelijks aan het einde van de dag het verbeterpunt beoordeeld.  



Ook vindt er een complimentenronde plaats en eindigt de sociokring standaard met een yell 

om de groepsvorming te versterken. 

 het sociobord en spelverrijking.  

Het sociobord laat aan de hand van de foto’s van de kinderen zien wie er met elkaar spelen. 

Voor of na elke pauze worden de foto’s door de kinderen op het bord gegroepeerd.  

Enkele keren per week wordt het speelgedrag klassikaal besproken. Ging het goed? Wie 

speelt er alleen? Samen bespreken we de groepsvorming. 

Het is een hulpmiddel om beter en gevarieerder met elkaar om te gaan en om te voorkomen 

dat kinderen ongewild alleen moeten spelen.  

Ook worden er in de klas en in de gymzaal werk- en spelvormen aangeboden om het 

buitenspelen een positieve impuls te geven. 

 aan het einde van iedere dag wordt er besproken met de groep hoe de dag is verlopen en 

hoe de sfeer in de groep was. Iedere groep gebruikt hiervoor de volgende smileys:  super/ 

goed/ok/ kan beter/ helaas. Aan het einde van de week, tijdens de sociokring, wordt het 

gemiddelde bepaald en wordt dit op het bord bij de hoofdingang opgehangen zodat het voor 

iedereen zichtbaar is. 

Rots- en Watertraining 

‘Rots- en Water’ is een sociale competentie training. Door deze training  preventief aan te bieden, 

kan  voorkomen worden  dat pesters gecreëerd worden. De bouwstenen van de Rots- en 

Watertraining zijn: zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Binnen Rots- en Water wordt 

aandacht besteed aan veiligheid, assertiviteit, communicatie en verinnerlijking.  

Deze lessen worden gegeven door onze gedragsspecialisten die tevens gecertificeerd zijn om Rots- 

en Watertraining te geven. 

Zien en KIJK 

In de groepen 3 tot en met 8 wordt de vragenlijst ‘ZIEN’ drie keer per jaar ingevuld door de 

leerkrachten. Dit is een vragenlijst waarbij de kinderen op sociaal en emotioneel gedrag in beeld 

gebracht worden. Vanaf groep 5 is er ook een vragenlijst door ‘Zien’  ontwikkeld, die door de 

kinderen ingevuld wordt. 

Bij de groepen 1 en 2 wordt twee keer per jaar het sociaal-emotionele deel van ‘KIJK’ ingevuld. 

Ook hierbij wordt de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen in beeld gebracht. De 

resultaten  worden door de gedragsspecialist geëvalueerd. Indien nodig wordt er bij kinderen die 

opvallen  een plan opgesteld. Hier gaat de leerkracht mee  werken.  

 

  



Curatieve aanpak 

Betrokken partijen 

Bij pestproblematieken worden, indien nodig, alle partijen betrokken in het beleid. 

 

1. de school/leerkracht 
Ondanks preventieve maatregelen, kan er toch sprake zijn van pesten.  

Dit kan op verschillende manieren aan het licht komen.  

 in het logboek (waarin buitenspeelgedrag wordt geregistreerd),  wordt een patroon 

waargenomen. 

 een kind meldt pestgedrag bij de leerkracht of gedragsspecialist/conflictbegeleider. 

Deze laatste stelt zich aan het begin van het schooljaar voor aan de groepen. 

 ouders melden pestgedrag aan de leerkracht of directie. 

 leerkrachten constateren pestgedrag binnen de groep. 

             Afhankelijk van de mate van pesten worden er maatregelen getroffen door de leerkracht,   

             conflictbegeleider of directie.        

2. ouder(s)/verzorger(s) 

Bij constatering van pestgedrag worden de ouders ingelicht. 
Afhankelijk van het incident gaan ouders het gesprek aan met leerkrachten en 

gedragsspecialisten.  

Is het incident complexer, dan is er een gesprek met directie en leerkrachten. Hierbij worden 

de ouders van de pester en het gepeste kind apart uitgenodigd. Vervolgens volgt er een 

gezamenlijke uitnodiging en wordt er afgesloten met een evaluatiemoment. 

 

3. het gepeste kind 
Een kind dat gepest wordt meldt dit. Het komt echter regelmatig voor dat het gepeste kind 

het pestgedrag niet durft te melden. In het logboek kan het pestgedrag toch vermeld staan. 

De conflictbegeleider kan hierop actie ondernemen. In samenspraak met de leerkracht, het 

gepeste kind en de ouders wordt hulp aangeboden aan het gepeste kind. Dit kan een 

weerbaarheidstraining zijn (Rots- en Watertraining) of een SOVA training. In sommige 

gevallen kan er externe hulp (schoolarts) ingeschakeld worden. De directie is hier dan ook 

van op de hoogte. 

 

4. de pester 
Een pester komt vanwege zijn gedrag bij de gedragsspecialist.  

Samen met de leerkracht, de gedragsspecialist en de ouders wordt ook voor een pester een 

protocol opgesteld. Dit kan bijvoorbeeld een Rots- en Watertraining  

zijn. Daarnaast kan de pester individueel begeleid worden door de gedragsspecialist.  

 

5. De rest van de groep 
In de groep worden jaarlijks de regels van het GDO opnieuw besproken.  Dit gebeurt 

wekelijks tijdens de socio-kring. Daarnaast worden in elke groep gedragsspecifieke zaken 

besproken. Door middel van coöperatieve werkvormen en spelvormen wordt aan een goede  

groepsdynamiek gewerkt.  

Er kan besloten worden om met een bepaalde groep een Rots en Watertraining te volgen. 



 

Schematische weergave handelen bij pesten 
 

Gedrag Handelen Door wie 
eenmalig pestgedrag  time-out 

 gesprek over 
GDO regels 

 eigen leerkracht 

 surveillant 

pesten blijft doorgaan  time out 

 in de pauze binnen 
blijven 

 gesprek over de 
GDO regels 

 Rots- en 
Watertraining 

 SOVA training 

 Gesprek met 
ouders/verzorgers 

 eigen leerkracht 

 gedragsspecialist 

pesten gaat nog steeds 
door/ geen verbetering 
merkbaar 

 time out 

 in de pauze binnen 
blijven 

 gesprek over de 
GDO regels 

 Rots- en 
watertraining 

 SOVA training 

 gesprek met 
ouders/verzorgers 

 schorsing 

 in laatste instantie 
verwijdering 

 directie 

 in geval van 
schorsing/verwijdering: 
overleg met ons 
bestuur (SKPO) 

 

Registratie: 

Logboek 

Het buitenspeelgedrag van de kinderen wordt geregistreerd in een logboek. Hierin is precies 

te zien welke kinderen er tijdens het buitenspelen conflicten hebben. 

Tevens wordt genoteerd welk kind hierbij de dader of het slachtoffer is. In geval van 

onduidelijkheid wordt dit als een ‘Welles/Nietes’ conflict genoteerd. 

ParnasSys 

Het leerlingvolgsysteem ‘ParnasSys’ registreert naast alle cognitieve ontwikkelingen ook 

door middel van ‘Zien’ en ‘Kijk’ de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen.  


