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1. Inleiding 
 

Stichting Onderwijs Primair, en daarmee OBS Vlisterstroom is op grond van de Wet 
arbeidsomstandigheden (Arbo-wet) verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van 
personeelsleden, leerlingen, ouders, vrijwilligers en bezoekers in de school. Om dit te 
waarborgen heeft de Vlisterstroom een pestprotocol opgesteld, wordt jaarlijks aan de 
leerlingen vanaf groep 5 gevraagd om de vragenlijst van Zien! over het leer-en leefklimaat 
ingvuld. Daarnaast wordt op regelmatige basis een RI&E afgenomen (5-2017) om de risico’s 
in kaart te brengen en daar actie op te nemen. In dit protocol pestgedag kijken we met name 
naar de sociale veiligheid van onze leerlingen. 
 
Daarvoor kijken we eerst naar de missie en visie van De Vlisterstroom: 
 

Missie 

Een wereld om samen te leren 
De Vlisterstroom is een openbare school waar de kinderen vanuit de hele wereld elkaar 
kunnen ontmoeten. Het is dus de wereld in het klein. Op de Vlisterstroom leren de kinderen 
hun eigen wereld en die van een ander te ontdekken. Dat doen ze niet alleen, maar samen 
met andere kinderen, leerkrachten, ouders en een ieder van buiten de school die bijdraagt 
aan de brede ontwikkeling van de kinderen. De Vlisterstroom is ook een plek waar de 
kinderen kennis vergaren en deze toepassen in hun verdere ontwikkeling. 

Visie 

Op de Vlisterstroom gaan we uit van de volgende visie: 

Het onderwijs op de Vlisterstroom stelt ieder kind in staat om met plezier zich samen met 
anderen in een uitdagende en veilige omgeving optimaal te kunnen ontwikkelen tot een 
zelfstandige en zelfredzame burger van een steeds veranderende pluriforme maatschappij 
met wederzijds respect en vrijheid als ankers. 

Vertaling van onze visie in de praktijk van de Vlisterstroom 

Daltononderwijs 
De pijlers van het Daltononderwijs sluiten het best aan bij onze visie. Op de Vlisterstroom 
wordt lesgegeven volgens de principes van het Daltononderwijs: verantwoordelijkheid 
(vrijheid in gebondenheid), zelfstandigheid en samenwerken. De kinderen krijgen les van 
gecertificeerde Daltononderwijsleerkrachten. De school is lid van de Nederlandse Dalton 
Vereniging.  
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Pedagogisch klimaat 

Binnen stichting Onderwijs Primair geldt de filosofie van pedagogisch tact / pedagogisch 
leiderschap dat uitgaat van het CAR-principe: competentie, autonomie en relatie, zoals 
verwoord door Luc Stevens. In alle lagen van onze organisatie stellen we dit pedagogisch 
uitgangspunt centraal.  

Door het ontwikkelen van een veilig klimaat kunnen kinderen zich het best ontwikkelen. Dit 
vereist van de leerkrachten, leerlingen en ouders een bepaalde houding op het gebied van 
correcte omgangsvormen, acceptatie en wederzijds respect. Het eerder genoemde 
verantwoordelijkheid vormt ook hier weer de basis. Je kunt dus worden aangesproken op de 
keuzes die je maakt op het gebied van gedrag. In de groepen is daarbij ook structureel 
aandacht voor de sociaal emotionele vorming. Op de Vlisterstroom is het centrale 
uitgangspunt dat er niemand wordt buitengesloten. Een ieder kind moet met plezier naar 
school gaan. De leerkracht is als begeleider en opvoeder van groot belang, maar evenzo 
belangrijk is de rol van de leerkracht als stimulator, motivator en ondersteuner. De 
leerkracht heeft belangstelling voor de zorgen, pleziertjes en de mogelijkheden van de 
kinderen. 

Op basis van bovenstaande missie en visie willen we een veilig schoolklimaat bieden aan 
onze leerlingen. Dit protocol pestgedag vormt samen met de jaarlijkse meting van de 
veiligheidsbeleving bij onze leerlingen (gr 5 t/m 8) een belangrijke element om voor alle 
leerlingen een veilig schoolklimaat na te streven. 

 
 

Team OBS Vlisterstroom 
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2. Definitie 
 

2.1 Wanneer spreken we over pesten? 

 

We spreken over pesten als een leerling aangeeft stelselmatig last van één of meerdere 

kinderen te hebben in verschillende situaties. De grens tussen pesten en plagen is heel 

duidelijk: Bij plagen vinden twee partijen het leuk, bij pesten is dat er nog maar één. De piek 

van het pesten ligt tussen de 10 en 14 jaar. Maar ook in lagere groepen wordt er gepest.  

Het aanpakken van pestgedrag betreft altijd de aanpak door school op drie gebieden: 

1. De gepeste leerling 

2. De pester 

3. De groep 

 

2.2 Signaleren van pestgedrag 

Pestgedrag vindt vaak plaats op de momenten waarbij de leerkracht minder nadrukkelijk 

aanwezig is. Soms is het moeilijk deze informatie op school te zien en komt de school er 

achter via thuis, waar het kind wel zijn/haar verhaal doet. Ook hier geldt: een goed contact 

tussen school en thuis doet veel goed. Signalen van pesten kunnen zijn: 

• Bijnamen, nooit de eigen naam 

• Zogenaamde leuke opmerkingen maken tussen klasgenootjes 

• Een klasgenoot voortdurend de schuld ergens van geven 

• Briefjes doorgeven 

• Beledigen 

• Hechte groepjes vrienden/vriendinnen 

• Smoezen/roddelen 

• Opmerkingen over kleding 

• Reacties (gelaatstrekkingen) in de groepssituaties 

• Reacties bij indelen groepen/tweetallen etc. 

• Buiten school opwachten, slaan of schoppen 

• Naar het huis van het slachtoffer gaan 

• Bezittingen afpakken 

• Isoleren 

• Digitaal pesten 
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Dit zal de leerkracht door observaties en goed luisteren kunnen oppakken. Ook vanuit de 

ouders of klasgenootjes kunnen duidelijke signalen komen. Deze dienen door school 

opgepakt te worden. 
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3. Pesten voorkomen 
We proberen zoveel mogelijk pestgedag te voorkomen door ons te richten op een positieve 

benadering van leerlingen en ouders om zo te werken aan een veilige sfeer binnen onze 

school. 

3.1 Hoe ziet ons onderwijs eruit? 

• Groepsafspraken gemaakt aan het begin van het jaar 

• Smileylijsten invullen gr 5-8 

• Zien vragenlijsten leerlingen gr 5-8 

• Zien vragenlijsten door leerkrachten gr 1-8 

• Veiligheidsmonitor leerlingen gr 5-8 

• Plan van aanpak naar aanleiding van de veiligheidsmonitor 

• Project mediawijsheid groep 7-8 

• Lessen burgerschapsvorming aan de hand van SamSam groep 5-8 

3.2 Mogelijkheden die we daarnaast nog kunnen inzetten 

• Rollenspelen 

• Interactiewijzer invullen. 

• Lied “Gooi en scheldlied” wat aanleiding geeft tot gesprek. 

• Leskist Pesten (GGD). 

• Leskist Cyberpesten (GGD). 

• Materialen uit de orthotheek waaronder “Bouwen aan klasklimaat”, “Spelen om 

problemen op te lossen” en “Lessuggesties gedrag”. 

• Externe hulp inroepen. 

• Knuffelkaarten. 
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4. Aanpak van pesten 
In onze aanpak hebben we aandacht voor de drie rollen die bij pesten kunnen worden 

onderscheiden:  

4.1 Aanpak: de gepeste 

De gepeste verdient hulp. Hij of zij is in een positie beland waarin de “klappen” vallen. Hoe is 

dat gekomen, hoe kan de gepeste geholpen worden om uit deze positie te komen. Veelal zie 

je dat kinderen die op deze plek beland zijn, in een nieuwe school/groep al snel weer op 

dezelfde plaats belanden. Belangrijk is om te kijken naar de kindkenmerken die pestgedrag 

versterken of verzwakken.  

 

Waarom wordt dit kind gepest? Welke signalen zijn er geweest, wat is over dit kind bekend? 

In welke situaties doet zich het pesten voor? Is dat alleen op school of ook bij voetbal etc.? 

Welke informatie kunnen ouders geven, hoe praat het kind thuis over het pesten? Wat is 

hetgeen dat het kind het meest raakt? Wat komt er uit de gedragslijst? Wat betekent deze 

informatie? 

De eerste stap is dat de leerkracht in gesprek gaat met het gepeste kind en zijn/haar ouders, 

waarbij bovenstaande vragen aan bod kunnen komen. Doel is informatie inwinnen. Stap 

twee is deze informatie om te zetten naar gerichte hulp door: 

• Welbevindingsgesprekken: gesprekken met een leerkracht waarbij het gepeste kind 

in een vertrouwelijke setting zijn/haar hart kan luchten. De leerkracht/professional 

luistert, steunt en spiegelt. 

• Gesprek met het gepeste kind en zijn/haar ouders: wat speelt er, wat kunnen we met 

elkaar doen?  

• Van de gesprekken wordt een kort verslag gemaakt in ParnasSys. 

 

Mogelijkheden daarnaast kunnen zijn: 

• Schrift waarbij het kind en de leerkrachten bijhouden wat er op een dag goed is 

gegaan en welk cijfer de dag krijgt. 

• Overleg IB over kind en mogelijkheden. 

• Observatie door leerkracht/IB (welk gedrag roept een reactie op). 

• Opstelling sociaal emotioneel handelingsplan.  

• Aanmelding/doorverwijzing voor SOVA training. Keuze ouders.   
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4.2 Aanpak: de pester 

Ook de pester verdient hulp. Eerst dient uiteraard duidelijk gemaakt te worden dat 

pestgedrag niet de schoolafspraak is en dat de school deze grens scherp zal bewaken. Verder 

heeft ook dit kind hulp nodig. Hij of zij is naar alle waarschijnlijkheid de volgende die geen 

steun meer krijgt van de groep en het risico loopt gepest te worden. Hij of zij is waarschijnlijk 

niet sociaal vaardig genoeg om zichzelf te handhaven in een groep en kan dat alleen doen 

ten koste van een ander. De pester en gepeste staan dicht bij elkaar. 

Waarom pest dit kind? Welke signalen zijn er geweest, wat is over dit kind bekend? In welke 

situaties doet zich het pesten voor? Is dat alleen op school, ook bij voetbal etc.? Welke 

informatie kunnen ouders geven, hoe praat het kind thuis over het pesten? Bij welke groep 

wil dit kind horen, welke groep hoort bij dit kind? Wat zijn de sterke kanten van dit kind? 

Wat komt er uit de gedragslijst? Wat betekent deze informatie? 

Stappen die ondernomen worden: 

• Leerkracht gaat in gesprek met kind en ouder. Daarbij heeft de leerkracht diverse 

voorbeelden van waargenomen pestgedrag beschreven. De grens van hetgeen op 

school toelaatbaar is wordt aangegeven. Welke hulp heeft het kind nodig? Wat 

kunnen we met elkaar doen? 

• Welbevindingsgesprekken: gesprekken met een leerkracht waarbij het kind in een 

vertrouwelijke setting zijn/haar hart kan luchten. De leerkracht/professional luistert, 

steunt en spiegelt. 

• Van de gesprekken wordt een kort verslag gemaakt in ParnasSys. 

 

Mogelijkheden daarnaast kunnen zijn: 

• Schrift waarbij het kind en de leerkrachten bijhouden wat er op een dag goed is 

gegaan en welk cijfer de dag krijgt. 

• Overleg IB over kind en mogelijkheden. 

• Observatie door leerkracht/IB (welk gedrag roept een reactie op). 

• Opstelling sociaal emotioneel handelingsplan. 

• Aanmelding/doorverwijzing voor SOVA training. Keuze ouders. 
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4.3 Aanpak: de groep 

De aanpak van de laatste, de groep, is veelal het effectiefst. Als de groepsnorm is dat er niet 

gepest wordt en de groep deze norm actief uitdraagt zal pesten niet (meer) voorkomen. 

Uiteindelijk wil iedereen bij de groep horen (basisbehoefte van ieder mens). Als de groep de 

ruimte geeft om dit soort gedrag te gedogen, gaat het pesten niet echt stoppen. De 

symptomen zullen zich buiten het gezichtsveld van de school/leerkracht/ouders verplaatsen. 

De groep kan op allerlei manieren ruimte geven of gedwongen worden deze ruimte te 

geven. Verder is het zinvol om te kijken waarom de groep is opgehouden met het helpen van 

de gepeste (hoe vijandig is dit kind geworden naar de groep?). 

In het geval van pesten gaat het vooral om de norm, ‘wat ik doe is goed voor de groep’. De 

kinderen hebben allemaal hun handtekening onder de groepsafspraken gezet, maar houden 

zich er niet aan. Dit geeft aanleiding om hier met de groep over in gesprek te gaan: 

• Hoe hebben wij deze afspraken omgezet in waarneembaar gedrag? 

• Wat doen we als we zien dat iemand zich hier niet aan houdt? 

• Welke afspraken moeten we er gezien de nieuwe situatie aan toe voegen? 

• Is er iemand die nu zijn naam van het blad wil halen? 

• Het probleem tussen twee of meer kinderen is het probleem van de groep. Als dit 

gedrag getolereerd wordt zijn zij wellicht het volgende slachtoffer. 
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5. Tot slot 
 

De leerkracht speelt uiteraard een sleutelrol bij het voorkomen en aanpakken van 

pestgedag. Daarnaast dienen ook ouders en kinderen betrokken te worden bij dit soort 

problemen. Zeker de ouders van slachtoffer en dader. Veranderingen worden het effectiefst 

als zij gedragen worden door de drie partijen; leerling, ouder en leerkracht. 

Mocht ondanks deze acties het pestgedrag niet stoppen dan kan de school ervoor kiezen om 

disciplinaire maatregelen toe te passen. De richtlijnen hiervoor staan beschreven in het 

beleidsdocument: “Protocol schorsing en verwijdering” van stichting Onderwijs Primair.  

 

Ook is het mogelijk de interne vertrouwenspersoon van school in te schakelen of direct 

contact te zoeken met de externe vertrouwenspersoon.  

DE INTERNE VERTROUWENSPERSOON voor de Vlisterstroom is Anita van Dijk 

(anitavandijk@onderwijsprimair.nl) De contactpersoon helpt/adviseert de klager bij het 

oplossen van het probleem en verwijst evt. door naar de externe vertrouwenspersoon. 

Binnen stichting Onderwijs Primair zijn de volgende externe vertrouwenspersonen 

benoemd; Frank Brouwer en Giti Bán  

Stichting School en Veiligheid  

ZwarteWoud 2 3524 SJ Utrecht  

Tel: 030-2856635  

Email: f.brouwer@schoolenveiligheid.nl  

Website: www.schoolenveiligheid.nl 

 

Dit protocol is besproken met het team:                                      besproken 

met MR: 

 

datum: 16-1-2020                                                                        

   datum: 

J. Hennevelt                                                                                 

  E.J. Lameris 

Directeur OBS Vlisterstroom                                                      

 Voorzitter MR obs Vlisterstroom 
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