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Anti pestprotocol SBO Noorderlicht
Inleiding
1. Waarom een anti pestprotocol
Voor pesten is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen. De gevolgen van pesten
worden breed onderkend en het is bewezen dat als scholen een actief beleid voeren tegen
pesten dat dit ook helpt om pesten terug te dringen. En daarmee uiteraard ook de gevolgen
van het pesten. Op 1 augustus 2016 is de wet “sociale veiligheid op school” ingegaan. De
overheid verplicht iedere school om actief beleid te maken om sociale veiligheid op school te
waarborgen. Op elke school komt pestgedrag voor, ook op SBO Noorderlicht. Wij hechten
groot belang aan een veilig schoolklimaat omdat alleen in een veilige omgeving leerlingen
zich optimaal kunnen ontwikkelen.

2. Feiten en gevolgen van pesten
Een aantal feiten op een rij:
-

-

In 2018 geeft 10% van de kinderen binnen het primair (speciaal) onderwijs (p(s)o)
aan dat zij slachtoffer zijn geweest van pesten. Tussen 2014 en 2016 was er
sprake van een daling van 14% naar 11%. Deze daling is in 2018 gestabiliseerd
naar 10% (Bron: www.https://www.onderwijsincijfers.nl/themas/pesten-op-school)
Maar 3% van de kinderen die gepest worden meldt dit aan ouders.
5000 kinderen gaan niet meer naar school omdat ze gepest worden
Maar liefst 8% van de leerlingen in het basisonderwijs wordt meerdere malen per
week gepest.

Een aantal gevolgen van pesten op een rij:
-

Angst
Schoolverzuim
Faalangst
Depressie
Suïcide
Etc…
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De wet
De overheid heeft een wet aangenomen waarin de volgende zaken zijn bepaald:
1. School heeft een expliciete verantwoordelijkheid voor een veilig schoolklimaat.
Dit betekent dat ook de inspectie in positie wordt gebracht om handhavend op te
treden wanneer een school geen actief beleid voert.
2. Iedere school moet jaarlijks ‘monitoren’ hoe het sociaal veiligheidsgevoel van de
leerlingen op school is. Dit is verplicht voor groep 5 tot en met 8.
3. Iedere school moet een vast aanspreekpunt aanwijzen waar leerlingen en ouders
terecht kunnen in het kader van pesten.
4. Iedere school moet een anti pestcoördinator aanwijzen die verantwoordelijk is
voor de coördinatie van het beleid tegen pesten.

3. Doelstelling
De doelstelling van het antipest protocol is dat alle medewerkers, ouders en leerlingen
weten wat SBO Noorderlicht doet om een veilig schoolklimaat te creëren en pesten te
voorkomen (preventief beleid). Daarnaast moet duidelijk zijn hoe we omgaan met de
situatie wanneer er wel sprake is van pesten (curatief beleid). Het komt samen in dit anti
pestprotocol.
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Hoofdstuk 1 Wat is pesten?
1.1

Pesten of plagen?

De grens tussen pesten en plagen is niet altijd goed te onderscheiden. In onderstaand
schema wordt het verschil wat duidelijker gemaakt.

PESTEN
-

PLAGEN

VAAK EN LANG
ER IS SPRAKE VAN EEN
MACHTSVERSCHIL
GEMEEN
STIEKEM
MEERDEREN TEGEN 1
MOEILIJK TE STOPPEN

-

HET GEBEURT AF EN TOE
HET IS 1 TEGEN 1
ER IS GELIJKWAARDIGHEID
HET GEBEURT OVER EN WEER
ER WORDT GELACHEN
ER IS SPRAKE VAN VERTROUWEN

NEEM KINDEREN DIE PESTGEDRAG ERVAREN SERIEUS!!!

1.2

Vormen van pesten

Er zijn verschillende vormen van pesten.
-

-

-

-

Verbaal
o Schelden
o Flauwe grappen
o Uitlachen
o Roddelen
Lichamelijk
o Duwen en porren
o Slaan en schoppen
o Opgewacht worden
Negeren
o Niet gekozen worden
o Niet mee mogen doen
o Niemand die naast je wil zitten
Eigendom
o Spullen verstoppen
o Spullen kapot maken
o Spullen afpakken
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-

-

1.3

Cyberpesten
o Misbruik privé gegevens
o Uitsluiting WhatsApp
o Verspreiden beeldmateriaal
o Dreigtweets
Seksueel
o Aanraken en betasten
o Seksueel getinte opmerkingen maken
o Andere kinderen dwingen of opdracht geven tot seksuele handelingen
Racistisch
o Discriminatie

Signalen van pesten

Het is niet altijd gemakkelijk om pesten te signaleren. Pesten gebeurt vaak buiten het
toezicht van de leerkracht of zelfs buiten de muren van school. Het is belangrijk om signalen
van pesten op te merken en dit te melden. Wat kunnen signalen zijn:
-

Niet meer naar school willen.
Thuis niet meer over school vertellen.
Geen kinderen meer mee naar huis nemen om af te spreken.
Slechtere resultaten op school.
Slaap problemen.
Vaker prikkelbaar, boos of verdrietig zijn.
Regelmatig hoofdpijn of buikpijn hebben.
Blauwe plekken op ongewone plaatsen.
Een gepeste leerling die zelf pestgedrag gaat vertonen

In de inleiding werd al aangegeven dat maar 3% van de kinderen thuis vertelt dat ze worden
gepest. Redenen hiervoor kunnen zijn:
-

Schaamte.
Angst dat ouders gaan praten op school of met het kind dat pest en dat het alleen
maar erger wordt.
Dat kinderen toegeven aan het feit dat ze worden gepest.

Het kan dus lijken dat er op school niet of nauwelijks wordt gepest, maar schijn bedriegt.
Pesten wordt niet altijd opgemerkt door volwassenen of wordt als een incident gezien. Ook
het feit dat leerlingen er zelf niet over durven of kunnen praten is een reden dat het minder
zichtbaar is.
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Hoofdstuk 2 Wat doen we om pesten te voorkomen?
Het anti-pestprotocol is alleen effectief als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
Pesten moet door alle betrokkenen als een probleem worden gezien: leerkrachten,
onderwijsondersteunend personeel, management, ouders en leerlingen. Er zal moeten
worden samengewerkt om een veilig schoolklimaat te creëren waar pesten als onacceptabel
gedrag wordt gezien. SBO Noorderlicht is actief in het voorkomen van pestgedrag door:
-

het werken met de principes uit methode Positive Behavior Support (PSK =
positief schoolklimaat)
duidelijke gedragsverwachtingen op te stellen
te werken aan sociaal-emotionele vaardigheden
het monitoren van veiligheid door het gebruik van ZIEN!
taken en verantwoordelijkheden goed te regelen (stappenplan)

2.1 Positief School Klimaat (PSK)
SBO Noorderlicht zorgt voor een veilig school klimaat. Er zijn gedragsverwachtingen
geformuleerd die gelden voor alle leerlingen en personeelsleden. Deze
gedragsverwachtingen zijn beschreven in het beleid van PBS. De gedragsverwachtingen zijn
geformuleerd vanuit drie kernwaarden: verantwoordelijk, veilig en respectvol. Elke twee
weken staat er een andere gedragsverwachting centraal en oefenen de leerkrachten dit
gedrag met de leerlingen. Door middel van het belonen van goed gedrag worden te
leerlingen gestimuleerd om dit gedrag meer te laten zien. Het is belangrijk om negatief
gedrag te begrenzen, maar de nadruk moet liggen op het belonen van positief gedrag.
Alle personeelsleden zijn op de hoogte van deze gedragsverwachtingen die we met elkaar
hebben afgesproken. Er is een werkgroep die ervoor zorgt dat PSK onder de aandacht is en
blijft.

2.2

Sociaal emotionele vaardigheden

In elke klas wordt gewerkt aan sociaal emotionele vaardigheden door het gebruik van
Leefstijl en PSK. Bij PSK wordt gewenst gedrag geoefend. Bijvoorbeeld de
gedragsverwachting die centraal staat wordt concreet geoefend met de leerlingen. Leefstijl
wordt gebruikt in combinatie met PSK en doelen pedagogisch plan.
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2.3

Monitoring

SBO Noorderlicht maakt gebruik van het programma ZIEN! om de veiligheidsbeleving van de
leerlingen te meten. Daarnaast wordt ZIEN! ook ingevuld door de leerkrachten om de sociale
emotionele ontwikkeling te volgen. Aan de hand van de resultaten wordt er gekeken of er
extra acties moeten worden uitgezet. (Analyse monitoring sociale veiligheid)

2.4

Taken en verantwoordelijkheden

Rondom het beleid tegen pesten zijn taken en verantwoordelijkheden verdeeld onder een
aantal personeelsleden. Wettelijk moet elke school een anti-pestcoördinator en een
aanspreekpunt aanwijzen. Daarnaast is school verantwoordelijk voor de monitoring van de
veiligheid op school. Hieronder staat een overzicht van deze taken met betreffende functies:
-

-

-

Anti-pestcoördinator:
Adjunct Directeur
o Deze persoon zorgt voor de algemene coördinatie van het anti-pest
beleid. Het voornemen is om de taak van anti-pest coördinator niet bij de
adjunct directeur te laten. Hier is op dit moment voor gekozen omdat er
expertise is op dit vlak bij de huidige adjunct directeur.
Aanspreekpunt:
Vertrouwenspersoon
o Deze persoon heeft een bredere rol dan alleen aanspreekpunt voor
pesten, maar kan door ouders en leerlingen benaderd worden. Ook zijn
leerkracht, IB-er en adjunct directeur altijd aanspreekbaar wanneer er
sprake is van pesten.
Monitoring:
Directie
o De directie van SBO Noorderlicht (icm gedragswetenschapper) zorgt voor
de jaarlijkse monitoring van de veiligheidsbeleving van leerlingen.

Zorgteam
Naast de wettelijke kaders neemt uiteraard de betrokken leerkracht een hele belangrijke rol
in bij het anti-pest beleid. Verder is er op SBO Noorderlicht een zorgteam waar leerlingen
worden besproken die een extra zorgvraag hebben. In dit zorgteam wordt gekeken op welke
manier extra hulpverlening of zorg kan worden geregeld voor een individuele leerling. Bij dit
zorgteam zijn verschillende functies betrokken:
-

Adjunct directeur
Gedragsdeskundige
Maatschappelijk werkende
IB-er

Elk lid van het zorgteam kan een casus bij de bespreking inbrengen. Deze casus wordt
besproken en er worden vervolgens acties uitgezet. Het gaat over problematieken van
individuele leerlingen. Pesten kan daar wel een onderdeel van zijn.
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Hoofdstuk 3 Wat doen we als er gepest wordt?
3.1

Vijfsporenaanpak

Wij gebruiken de vijfsporenaanpak van Bob van der Meer (1992) om het pesten aan te
pakken. Deze aanpak tegen pesten richt zich op alle vijf betrokken partijen:
-

het gepeste kind
het kind dat pest
de klasgenoten
de betrokken ouders/verzorgers
de school/de leerkracht

Om het pestgedrag te laten stoppen is het noodzakelijk om alle vijf de “sporen” te betrekken
bij de oplossing van het pesten.

De vijf sporen zijn:
1.
2.
3.
4.

Hulp bieden aan het kind dat wordt gepest
Hulp bieden aan het kind dat pest
Hulp bieden aan ouders
Mobiliseren van de zwijgende middengroep (klas/omstanders)
5. Professionalisering leerkrachten

Spoor 1

Hulp bieden aan het kind dat wordt gepest

Hulp biedt de leerkracht in eerste instantie door de leerling serieus te nemen en met de
leerling in gesprek te gaan om te achterhalen wat er precies aan de hand is.
1. Probeer de kern van het probleem boven water te krijgen door eerst een oriënterend
gesprek aan te gaan. Begin het gesprek door bijvoorbeeld bevestiging te geven dat
het knap is dat het kind het pesten bespreekbaar maakt. Denk hierbij aan:
• Open vragen stellen en de leerling laten vertellen
• op bepaalde zaken door te vragen
• nog geen oplossingen te bedenken!
2. Vervolgens kun je in het gesprek gezamenlijk gaan kijken naar een eerste oplossing:
• Bespreek wat de leerling al heeft gedaan om het pesten te stoppen. Denk
bijvoorbeeld aan voorbeelden van PSK en andere afspraken die gemaakt zijn
in de klas.
• Bedenk samen wat er nog meer gedaan kan worden.
• Bedenk samen de volgende stap: wat gaan we nu doen?

8

3. Acties en afspraken maken
• Het is belangrijk om het gesprek samen te vatten en de afspraken op te
schrijven. Dit gesprek kan ook naar de ouders worden gecommuniceerd, maar
zorg dat je dit in overleg doet met de leerling.
• Spreek ook meteen weer een moment af om te kijken of de gemaakte
afspraken helpen.
Nadat de individuele gesprekken hebben plaatsgevonden kan een bemiddelingsgesprek
tussen de gepeste leerling en de leerling die pest een oplossing zijn. De leerkracht probeert
hierbij een dialoog mogelijk te maken tussen beide leerlingen en afspraken te maken om
verder pestgedrag uit te sluiten. Een kort verslag en afspraken worden op papier gezet,
eventueel door de leerlingen zelf.
Ook voor deze setting kun je een vervolg afspraak plannen om te kijken of de leerlingen zich
houden aan de gemaakte afspraken.

Spoor 2

Hulp bieden aan het kind dat pest

Naast het gesprek met de gepeste leerling moet er ook een gesprek zijn met de leerling(en)
die pestgedrag vertonen. De leerling wordt geconfronteerd met zijn gedrag en wat het voor
de ander betekent. Daarnaast kan deze leerling worden gewezen op de afspraken die we op
school en in de klas hebben gemaakt over de manier waarop we met elkaar omgaan.
1. De strekking van het gesprek moet zijn: pesten mag absoluut niet! Probeer de
volgende punten in acht te nemen:
• Luister goed en probeer door te vragen waarom de leerling dit doet
• neem het kind dat pest serieus en zorg voor een dialoog
• vertel dat je het gedrag van de leerling afkeurt (niet de leerling zelf)
• maak duidelijke afspraken en zet deze op papier
2. Acties en afspraken maken
• Maak ook van dit gesprek een notitie en zet de afspraken op papier. Dit
gesprek kan naar de ouders worden gemaild (bijvoorbeeld bij herhaling).
• Spreek meteen een datum af voor een tweede gesprek om te kijken of de
gemaakte afspraken hebben geholpen.

Spoor 3

Hulp bieden aan ouders

Ouders moeten betrokken worden bij het pestprobleem en serieus worden genomen.
Hierbij zijn een aantal aandachtspunten:
• De school werkt samen met ouders om tot een oplossing te komen en er is
een korte lijn naar elkaar.
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•
•
•
•

•
•
•
•

Bij dit onderwerp moet de communicatie heel duidelijk zijn, dus via de
telefoon en fysiek contact heeft de voorkeur boven e-mail.
Maak de verwachtingen van ouders expliciet. Wat verwachten ouders van
school?
Daarnaast moet school ook duidelijk aangeven welke verwachtingen ze van
de ouders heeft.
Er wordt samen met de ouders gekeken naar alle mogelijkheden, waarbij het
zorgteam ingeschakeld kan worden om indien het nodig nodig is om te
komen naar gepaste hulpverlening door externe instanties.
Ben duidelijk, eerlijk en realistisch: maak alleen afspraken die waargemaakt
kunnen worden.
Op welke gebieden kunnen we van elkaar leren? Het is belangrijk om
constructief met elkaar in gesprek te zijn.
De school kan advies geven over de omgang met hun gepeste kind of hun
kind dat pest.
De school verwijst (zo nodig) naar professionele hulpverlening

Daarnaast zorgt SBO Noorderlicht ervoor dat ouders op de hoogte zijn van het anti-pest
beleid.
Spoor 4

Mobiliseren van de zwijgende middengroep (klas/omstanders)

Er zijn verschillende manieren om pesten bespreekbaar te maken in de klas. Dit kan (en
moet) door pesten in het algemeen bespreekbaar te maken (Zie hoofdstuk 2.2). Er zijn
verschillende werkvormen voor handen zoals: boeken, films en lesmateriaal.
Wanneer er sprake is van pesten kan een klassengesprek een optie zijn om het pesten
bespreekbaar te maken. Bij een klassengesprek staat de veiligheid voorop en wordt met de
gepeste leerling afgesproken of hij/zij dat wil en op welke manier. Ook kan bijvoorbeeld de
anti-pest coördinator een rol hebben bij het klassengesprek.
Maak duidelijk dat ook klasgenoten een verschil kunnen maken door bijvoorbeeld
pestgedrag door te geven aan de leerkracht.
Spoor 5

Professionalisering leerkrachten/onderwijsassistenten en overig personeel

Personeelsleden zijn voldoende geïnformeerd m.b.t. pesten en het anti-pestbeleid door
scholing en voorlichting.
1. Signaleren
• SBO Noorderlicht zorgt ervoor dat er duidelijke afspraken zijn met
betrekking tot pesten en dat alle collega’s op de hoogte zijn van dit beleid
door voorlichting van de anti-pest coördinator. Een signalerende rol van
collega’s is heel belangrijk omdat leerlingen die gepest worden dit vaak niet
aangeven. Wanneer leerkrachten meer inzicht hebben in pestgedrag kunnen
ze hier ook beter op reageren.
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2. Registreren van pestgedrag en ruzies
• SBO Noorderlicht gebruikt het systeem van Parnassys om bij te houden
wanneer er conflicten zijn en/of pestgedrag wordt vertoont.
3. Wie kan ik betrekken bij pest situaties?
• Er is een stappenplan (Hoofdstuk 4) dat gevolgd kan worden wanneer er
sprake is van pestgedrag.
• Daarnaast kunnen leerkrachten hulp inroepen van collega’s wanneer het
pesten een grotere vorm aanneemt en ze het niet meer zelf, of samen met
hun duo collega, kunnen oplossen:
o IB-er
De IB-er is een aanspreekpunt voor de leerkrachten. Zij kennen de
leerlingen en hebben vaak korte lijntjes met ouders. Samen kunnen ze,
eventueel in overleg met de adjunct directeur, stappen ondernemen.
o Gedragswetenschapper
De gedragswetenschapper kan gevraagd worden om mee te denken bij
herhaaldelijk pestgedrag. Zij kan eventueel ook individuele hulp
bieden.
o Adjunct-Directeur
De Adjunct Directeur kan advies geven, maar komt ook in beeld als er
gesprekken gevoerd moeten worden met ouders wanneer pestgedrag
aanhoudt.
o Maatschappelijk werkende
De maatschappelijk werkende kan in het zorgteam meedenken over
eventuele hulpverlening als dat nodig mocht zijn.
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Hoofdstuk 4

Stappenplan bij pesten
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Websites
www.schoolenveiligheid.nl
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www.nji.nl
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