Pestprotocol Kindercampus King
Pesten en Plagen
Iemand op het schoolplein een stevige duw geven kan als plagen bedoeld 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. Er is sprake van een pedagogische waarde:
door elkaar eens uit te dagen, leren kinderen heel goed om met allerlei conflicten om te
gaan. Het stimuleert tevens het relativeringsvermogen. Het specifieke van pesten is gelegen
in het bedreigende en vooral systematische karakter, waar door de veiligheid van de
omgeving van een kind wordt aangetast.

Het pestprotocol in 6 stappen
Wanneer sprake is van pestgedrag, worden de volgende stappen doorlopen:
Stap 1
De leerlingen moeten eerst proberen zelfstandig het probleem op te lossen. Hiervoor
gebruiken zij de vaardigheden die ze geleerd hebben tijdens de Kanjertraining.
Stap 2
Op het moment dat een van de leerlingen er niet uitkomt, legt hij/zij het probleem aan de
meester of juf voor. Ook kan het probleem gesignaleerd en aangekaart worden door
leerlingen die niet direct bij het pesten betrokken zijn. De leerkracht gaat met beide (of meer)
leerlingen praten en probeert samen met de kinderen de ruzie of pesterijen op te lossen en
(nieuwe) afspraken te maken.
Stap 3
Na een week gaat de leerkracht opnieuw met de betreffende leerlingen in gesprek om de
voortgang te bespreken. Indien er geen sprake meer is van pestgedrag hoeven er geen
vervolgstappen te worden gezet. De leerkracht rondt samen met de betreffende leerlingen
deze periode op een positieve manier af. De leraar blijft wel alert op eventuele
terugval/herhaling. Indien het probleem niet is opgelost, zie stap 4.
Stap 4
Bij herhaling van pesterijen/ruzies volgt een gesprek tussen dezelfde leerlingen volgen
sancties.( Dit verschilt per leeftijd/groep) en wordt een aantekening gemaakt in de dossiers
van de betreffende leerlingen. Tevens worden de ouders van de betreffende leerlingen
hierover geïnformeerd. De ouders worden gewezen op de richtlijnen ter begeleiding van het
gepeste/het pestende kind (zie hoofdstuk 6). Ook volgt er een gesprek met de antipestcoördinator/ Kanjercoördinator, kind en ouders. De directie wordt tijdens deze stap op
de hoogte gesteld. Als na verloop van tijd blijkt dat het pesten hardnekkig is, volgt stap 5.

Stap 5
Bij systematisch ruzie/pestgedrag van een leerling houdt de leerkracht samen met de antipestcoördinator/ Kanjercoördinator en directie een gesprek met de leerling die pest en
zijn/haar ouders. Ook wordt er een soortgelijk gesprek gehouden met de leerling die gepest
wordt en zijn/haar ouders. In de gesprekken worden afspraken gemaakt over de wijze van
handelen (regels, straffen, hulptraject, monitoring e.d.). Er wordt tussentijds geëvalueerd met
ouders en leerkracht. Van de gesprekken worden verslagen gemaakt. De leerkracht biedt
altijd hulp aan de gepeste en begeleidt de pester, indien nodig in overleg met externe
deskundigen (zoals vanuit het Centrum Jeugd en Gezin CJG ).
Stap 6
In extreme gevallen kan een leerling geschorst of verwijderd worden.
Zie www.amstelwijs.nl onder ouders, ordemaatregelen

Cyberpesten
Wanneer de leerkracht signaleert of signalen krijgt via de leerling of de ouders, dat er sprake
is van cyberpesten, volgt hij/zij onderstaand stappenplan:
Stap 1: Gesprek met de gepeste leerling en indien mogelijk gesprek met de dader(s)
Deze twee onderdelen vallen beiden onder de eerste stap. Ze dienen naast elkaar uitgevoerd
te worden. Het is namelijk van belang dat er met zowel het slachtoffer als met de daders in
gesprek gegaan wordt. Daarvoor dienen de dader(s) dus opgespoord te worden. Er moet
worden afgewogen of de gesprekken afzonderlijk plaatsvinden of dat dit in een driegesprek
(leerkracht, slachtoffer, dader) kan plaatsvinden. Hierbij worden duidelijke afspraken gemaakt
over het vervolg.
Stap 2: Ouders/verzorgers van de leerlingen worden op de hoogte gesteld
De leerkracht informeert zowel de ouders/verzorgers van de gepeste leerling als de
ouders/verzorgers van de pester zo spoedig mogelijk over wat er speelt. De ouders worden
in het geval van cyberpesten eerder geïnformeerd dan bij ‘offline’ pesten, omdat
cyperpesten vaker buiten schooltijd plaats vindt. Denk hierbij aan het volgende:
• De leerkracht vraagt de ouders of zij de signalen herkennen.
• De leerkracht informeert de ouders over de afspraken die met de leerlingen zijn gemaakt,
wanneer het gesprek met hen al heeft plaatsgevonden of geeft aan na het gesprek met de
leerlingen terugkoppeling te geven.
• De leerkracht vertelt de ouders welke maatregelen zij kunnen nemen/wat zij kunnen doen.
Stap 3: Afweging of het wenselijk is het pestgedrag bespreekbaar te maken in de groep
waarin de leerling zit.
Bespreking van conflicten binnen een hele groep kunnen er ook toe leiden dat er reacties
richting gepeste of pester ontstaan die het probleem juist vergroten in plaats van oplossen.
Indien het pesten zich beperkt tot een enkele pester, zou het bespreekbaar maken in een
groep weinig meerwaarde kunnen hebben. In dat geval wordt deze stap overgeslagen.

Stap 4: Na een week gaat de leerkracht met de betreffende leerlingen opnieuw in
gesprek om de voortgang te bespreken
Deze stap is belangrijk in het proces. Het geeft zowel de gepeste leerling als de pester het
gevoel dat de leerkracht een actieve rol wil blijven spelen in het wel en wee van de leerlingen.
Deze houding voorkomt vaak herhaling van het gedrag.

