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Inleiding 
 
Dit anti-pestprotocol is opgesteld om goed te kunnen reageren op situaties waarin een kind 
wordt gepest of pest. Dit protocol sluit aan bij de Kanjerboeken en de Kanjertraining.  
 

 
 
 
Plagen of pesten: 
Wanneer is er nu sprake van plagen en wanneer is er sprake van pestgedrag? Het is 
belangrijk om het verschil duidelijk te hebben, ook voor de kinderen zelf. Het meest 
eenvoudig onderscheid is deze: 
Plagen gebeurt in het zicht van de leerkrachten. Pesten gebeurt achter de rug van 
leerkrachten. 
 
 
Definitie van pesten. 
Een kind wordt gepest wanneer deze herhaaldelijk last heeft van negatieve acties van een 
ander (fysiek, verbaal of psychologisch, direct of via internet of mobiel) die op hem gericht 
zijn, en waarbij de macht ongelijk verdeeld is. 
 
Signaleren van pesten. 
De Molenwiek laat leerlingen vanaf groep 5 twee keer per jaar de leerling vragenlijst en 
het sociogram (vanaf gr 4) invullen van het Kanjervolg‐en adviessysteem 
(kanvas.kanjertraining.nl). 
Op deze manier brengen wij stelselmatig in kaart of kinderen zich gepest voelen, bang zijn 
gepest te worden en of ze zelf aangeven te pesten. 
De Molenwiek is ook alert op hoge scores op ongelukkig somber, die kunnen duiden op 
gepest worden. 
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Melden van pesten. 
Op De Molenwiek zijn Marleen Bierlaagh en Laura Koelink het aanspreekpunt voor 
pestproblematiek. Zij zijn de gedragscoördinatoren en hiermee ook de anti-
pestcoördinatoren. 
Ouders, leerlingen en betrokkenen kunnen zich daarnaast altijd richten tot de (eigen) 
leerkracht of de vertrouwenspersonen; Marije van Kortenhof en Marleen Bierlaagh. 
De Kanjerafspraken. 
De Molenwiek streeft een positieve, opbouwende sfeer na en doet dat binnen de kaders 
van de wet enerzijds en binnen het kader van de kanjerafspraken anderzijds. 
 

 
 
Wij zetten middels de Kanjerlessen in op het versterken van het onderling vertrouwen en 
het besef dat het goed is elkaar te helpen. Binnen dat kader speelt niemand de baas, 
hebben we plezier met elkaar, en ben je of blijf je niet zielig. Duidelijk wordt gesteld dat 
de leerlingen ten opzichte van elkaar niet de baas zijn. De leerkracht daarentegen is op 
school “de baas/het gezag” en de ouders zijn dat thuis. 
 
Als een conflict zich tussen kinderen afspeelt dan zal de school kiezen voor een 
oplossingsgerichte aanpak. Dat wil zeggen: de school zoekt een oplossing die alle partijen 
(zo veel mogelijk) recht doet, en borgt gemaakte afspraken.  
Een oplossingsgerichte aanpak is te onderscheiden van een wraak- en haatgerichte aanpak 
(vormen van bedreiging en kwaadsprekerijen) of een zeurgerichte aanpak (indirecte 
kwaadsprekerijen en slachtofferschap).  
 
Het kwaad moet worden bestreden. 
Veel ouders verlangen van de school dat “het kwaad” (= de pester) moet worden 
bestreden, en dat “het goede” moet worden beschermd. De school kiest er echter niet 
voor om kinderen te beoordelen als behorend bij “kwaad of goed”. Ieder mens maakt wel 
eens fouten. Kinderen zijn in emotioneel opzicht “onder en boven de wet.” De weg van de 
mens, en die van het kind in het bijzonder, gaat met vallen en opstaan. Kinderen hebben 
het recht daarin te worden begeleid en te worden opgevoed. Ouders hebben die 
opvoedingsplicht evenals leerkrachten. 
In gesprek met kinderen (en ouders) wordt de voorwaarde gehanteerd dat binnen de 
kaders van de Nederlandse wetgeving veel mag zolang je rekening houdt met elkaar. Jij 
hoeft je niet onveilig te voelen door het gedrag van de ander, en die ander hoeft zich niet 
onveilig te voelen door jouw gedrag.  
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De Molenwiek neemt het overzicht van de smileys als uitgangspunt: “Het is prima dat jouw 
vrienden het leuk vinden wat jij bedenkt en doet, maar als de rest van de klas dat niet 
leuk vindt, evenals jouw juf of meester, dan doen we dat niet op school.” 
 
 
Preventie. 
Met behulp van de kanjerlessen doet de Molenwiek aan preventie. 
Kernpunten in de aanpak: 
1. De Kanjerafspraken 
2. Denk goed over jezelf en de ander 
3. Pieker niet in je uppie, maar deel je zorgen met de ander, bij voorkeur met je ouders. 
4. Denk oplossingsgericht 
5. Geef op een nette manier je mening en doe je voordeel met kritiek die je krijgt 
6. De school maakt onderscheid tussen onvermogen en onwil. 

6a. Is er sprake van onvermogen, dan mag deze leerling erop vertrouwen dat 
hiermee rekening wordt gehouden. 
6b. Is er sprake van onwil, dan krijgt deze leerling een grens gesteld, ook als dat 
samengaat met onvermogen. Bij onwil kan geen beroep meer worden gedaan op 
begrip vanuit de omgeving.  

7. Hulp in de vorm van een maatje/buddy/tutor (bemiddeling) 
8. Duidelijk schoolbeleid en handhaving ervan. 
 
Aanpak. 
Het rollenspel 
De Kanjertraining richt zich op meer dan pesten alleen. Kinderen leren om te gaan met 
vervelend gedrag van een ander. Kinderen die zich misdragen worden aangesproken op hun 
verantwoordelijkheid en hun verlangen het goede te doen. De meeste kinderen bedoelen 
het goed, maar “het kan er behoorlijk brutaal uitkomen.” Daarin wijkt een kind niet af van 
veel volwassenen. Als zoiets zich voordoet, dan is het goed dat het kind wordt 
gecorrigeerd. 
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Op welke manier corrigeert de Leerkracht op school? 
Wij gaan ervan uit dat mensen, dus ook kinderen, elkaar niet dwars willen zitten. Kinderen 
hebben niet de bedoeling om vervelend te doen. In een conflict wordt daarom gevraagd 
naar bedoelingen van het kind. “Is het jouw bedoeling om mij zo boos te maken? Is het 
niet jouw bedoeling? Doe dan anders. 
Is het wel jouw bedoeling, dan doe je het goed, maar dan heb je nu een probleem, want ik 
sta niet toe dat jij verder gaat op deze manier.” 
 
Actie die nu moet worden ondernomen: 
Contact opnemen met de ouders, daarna pestcoördinator en daarna de directie.   
 
 
Tips voor ouders: 

1. Ook mijn kind kan doen als de zwarte, rode of gele pet. Ook mijn kind kan pesten. 
2. Ook mijn kind kan worden gepest. 
3. Ik neem het probleem serieus. 
4. Ik raak niet in paniek. 
5. Ik straf niet fysiek en ga niet “uit mijn dak” als ik hoor dat mijn kind vaak doet als 

de zwarte pet. 
6. Ik probeer erachter te komen wat mogelijke oorzaken kunnen zijn van het gedrag 

van mijn kind. 
7. Ik vraag mij af: 

Voelt mijn kind zich veilig thuis 
Voelt mijn kind zich veilig op school 
Pest mijn kind uit stoerheid of uit gewoonte 
Pest mijn kind omdat het denkt dat het zo hoort? 
Pest mijn kind omdat het bij de groep wil horen 

8. Welke t.v.-programma’s kijkt mijn kind allemaal? 
9. Wat doet mijn kind allemaal op internet? 
10. Weet mijn kind wel wat het doet, wat het aanricht? 
11. Ik besteed extra aandacht aan mijn kind 
12. Ik corrigeer agressieve buien 
13. Ik stimuleer mijn kind om aan sport te doen of bij een club te gaan. 
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14. Ik overleg met de school, ik ga niet zelf ingrijpen 
15. Ik bied hulp aan mijn kind 
16. Ik lees boeken over pesten en/of vraag informatie op 
17. Ik schakel eventueel een expert in als ik dat nodig vind of als de school dat 

aangeeft. 
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Grens stellend. 
De school heeft als uitgangspunt dat kinderen zich niet willen misdragen. Maar het kan 
misgaan.  
 
Wangedrag kan zich op verschillende manier manifesteren. 
Verbaal: vernederen, schelden, bedreigen, belachelijk maken, bijnamen geven, roddelen, 
briefjes rondsturen, bedreigen op internet, buitensluiten. 
Fysiek: schoppen, knijpen, slaan, spugen, krabben, bijten, trekken, laten struikelen. 
Materieel: stelen, onderkladden, verstoppen van kleding en/of spullen, spullen 
kapotmaken van een medeleerling of van school, fietsbanden lekprikken.  
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Wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag hanteren wij op De Molenwiek het 
onderstaande stappenplan. 
Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: niet luisteren onder, leerkrachten negeren, 
werk niet willen doen, brutaal zijn, de discussie aangaan, een ander lastigvallen, niet houden 
aan de afspraken.  

1 Benoemd het grensoverschrijdende gedrag.   
Ik zie dat je...., Ik hoor dat je….  

En wat dit met de jou / de klas / een leerling doet.   
Ik merk dat…. Ik voel dat… Ik vind het storend dat je…  

2 Vraag naar de bedoeling van het gedrag.  
Is het de bedoeling dat…? , Wil je echt dat…?  

Nee? Fijn. Dat dacht ik al,  
Dan kunnen we nu verder met… 

Ja? Meen je dat echt? Je gaat hiermee 
door?   

    

Bij nee ↑  Bij Ja: Kijk me aan, stoppen nu… , Ik wil dat 
je nu… Je hebt nu de keus om...  

 

↙ ↘  
 

Ja: Kind luistert, blijft in de groep en gaat 
aan het werk. 
                                 Lukt het toch niet: → 

Nee! Consequenties:  
 

 
- Na schooltijd gesprek met de lln. 

- 15 minuten uit de groep naar... (collega) 
- Ouders bellen na schooltijd, 
- Inhalen van het gemiste werk na schooltijd. 
- Na derde keer uit de klas in één week: 
ouders op school voor een gesprek.  
- Na schooltijd gesprek met de lln.  

4 Bij beide keuzes na schooltijd een gesprek met het kind.   

Was het jouw bedoeling om...? Ben je van plan om….?  

Onmacht: nee ik wil hiermee stoppen   Onwil: Ja ik wil doorgaan  

- Afspraken maken/plan opstellen - Ouders bellen voor een gesprek   

- Herstellen/goedmaken op school.    - Kind komt niet in de klas tot het gesprek met 
de ouders is geweest. 
 

Gesprek met de ouders over het gedrag. Keuren de ouders dit gedrag goed?  

Nee:  Nee, maar…    Ja:  

- Hulp aanbieden. - Wilt u dat uw kind... - Grenzen school aangeven. 

- Stappenplan doornemen. - Smiley poster - Kind voorlopig uit de klas. 
Ouder hebben bedenktijd.  

- Afspraken maken met 
ouders n.a.v. stappenplan en 
gesprek 

- Stappenplan - Schorsen en hulp 
inschakelen. 

 - Afspraken maken  
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Een kind moet de klas uit voor een time-out, maar wil niet. 

(Wij treden we niet fysiek op tegen kinderen en gaan dus niet slepen en trekken).   

Het stappenplan voor grensoverschrijdend gedrag is doorlopen, dus in de klas blijven en alsnog 
gewoon mee te doen is geen optie meer. Dat kan eventueel na de time-out weer.    

1 Vraag nogmaals de leerling rustig mee te lopen voor de time-out.   

 Ja: leerling loopt mee en heeft een time-
out van 15 minuten. Zie stappenplan   voor 
vervolgstappen. 

Nee: haal een collega (leerkracht, IB-er/ 
directielid) erbij.   
 
Geen gesprek/ geen discussie.    
 

2 Collega spreekt de leerling aan. Leerkracht doet op dat moment een stapje terug.  

- Geeft laatste kans om de keus kan maken om gewoon mee te lopen voor een time-out.   

- Geeft aan dat als leerling nu niet meeloopt, zijn/haar ouders gebeld worden en dat hij/zij 
opgehaald wordt.    

- Telt tot 3.  

Geen gesprek/ geen discussie!   
  

Leerling loopt mee Leerling loopt niet mee 

- Collega neemt leerling mee Leerkracht of collega verlaat met de rest van 
de groep het lokaal. 

- 15 minuten time-out. Zie stappenplan voor 
vervolg 

Leerkracht/ collega blijft bij de leerling en 
belt de ouders. 

 - Ouder(s) moeten direct de leerling van school 
op komen halen.  

               

3 Gesprek met de ouders over het gedrag van het kind. Zie stappenplan 
grensoverschrijdend gedrag.   

Gesprek met de ouders over het gedrag. Keuren de ouders dit gedrag goed?  
 

Nee:  Nee, maar…    Ja:  

- Hulp aanbieden. - Wilt u dat uw kind... - Grenzen school aangeven. 

- Stappenplan doornemen. - Smiley poster - Kind voorlopig uit de klas. 
Ouder hebben bedenktijd.  

- Afspraken maken met 
ouders n.a.v. stappenplan en 
gesprek 

- Stappenplan - Schorsen en hulp 
inschakelen. 

 - Afspraken maken  
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Stappenplan anti-pestprotocol. 
 
Iedere melding van pestgedrag moet serieus genomen worden. Als een leerling, ouder of 

een collega een melding maakt van pestgedrag, worden de volgende stappen genomen. De 

stappen hebben als doel het gedrag zo snel mogelijk te stoppen. 

1 Afzonderlijk gesprek met de pester en de leerling die gepest wordt. De 

gedragscoördinatoren worden op de hoogte gesteld. Ook het team wordt geïnformeerd 

i.v.m. eventueel toezicht op het plein op het gedrag.  

2 Gezamenlijk gesprek tussen pester en de leerling die gepest wordt. De problemen 

worden besproken en er worden concrete afspraken gemaakt om het pestgedrag te 

stoppen. Deze afspraken worden genoteerd in een contract en door beide ondertekend.  

3 De ouders van beide leerlingen worden op de hoogte gebracht van de afspraken die 

gemaakt zijn.  

4 Na een week een evaluatiegesprek met beide leerlingen om te zien of het gelukt is om 

de afspraken na te komen. Als dit niet het geval is wordt de directie betrokken en wordt 

samen met de gedragscoördinatoren een plan opgesteld voor de daaropvolgende twee 

weken. Er worden gesprekken gevoerd met de betrokken ouders. (Dit kan afzonderlijk of 

gezamenlijk). 

5 Na twee weken opnieuw een gesprek met de leerlingen. Als de effecten positief zijn kan 

het plan worden afgebouwd. Indien dit niet het geval is, wordt er een nieuw plan 

opgesteld en wordt er gekeken of er ook externe expertise ingeroepen moet worden. 

Ouders, directie en gedragscoördinatoren zijn hierbij betrokken. 

6 Als er meerdere kinderen bij het pestgedrag betrokken zijn, kan ervoor gekozen worden 

om het gesprek aan te gaan met alle ouders van de groep. Het doel is 

informatieverstrekking en er moet ook gesproken worden over de grote zwijgende groep 

die niet op het pestgedrag reageert of niet durft te reageren.  

7 De school is een leerinstelling en de school beschermt het leerproces tegen leerlingen 

(en ouders) die het leerproces ernstig belemmeren. In het uiterste geval kan bij herhaling 

van het wangedrag, na het doorlopen van bovenstaande stappen, besloten worden een 

leerling te schorsen of over te gaan tot definitieve verwijdering.  

 


