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Doel van ons anti-pestprotocol 
Pesten komt voor op iedere plek in de maatschappij, dus ook binnen het primair onderwijs. 
Het zou een illusie zijn om te denken dat dit op De Bras niet het geval is.  

Pestgedrag heeft grote gevolgen voor zowel het gepeste kind, de pester als de meeloper.  
Als volwassene kun je je wellicht gemakkelijker weren dan als je een kind bent. Je bent dan 

aangewezen op hulp binnen de school.  
De Bras sluit zijn ogen niet voor pestgedrag en wij willen op school dit serieus aanpakken met 
elkaar. 

 
Dit anti-pestprotocol heeft als doel om iedereen binnen onze school zich veilig te laten voelen, 

zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te 
tonen stellen we iedereen in de gelegenheid om met veel plezier De Bras binnen te stappen! 
Het is opgesteld om goed te kunnen reageren op situaties waarin een kind wordt gepest of 

pestgedrag vertoont. We doen dit door regels en afspraken zichtbaar te maken voor kinderen 
en volwassenen zodat, als er zich ongewenste situaties voordoen, zij elkaar kunnen 

aanspreken op deze regels en afspraken. 
 
Het werken aan een positief en veilig klassenklimaat en het aanpakken van pestgedrag is een 

verantwoordelijkheid van ons allen. Samenwerking tussen directie, het team, ouders en 
kinderen van De Bras is daarin een voorwaarde.  

Sinds 2015 zijn basisscholen wettelijk verplicht zich in te spannen om pestgedrag tegen te 
gaan en te zorgen voor de veiligheid van kinderen. Een anti-pestprotocol is niet verplicht, 

maar basisscholen moeten op basis van de wet: 
 

- Een actief veiligheidsbeleid te voeren gericht op het tegengaan van pestgedrag; 

- De veiligheidsbeleving van kinderen monitoren met een instrument dat een 
representatief en actueel beeld geeft; 

- Er zorg voor dragen dat bij een persoon ten minste de volgende taken zijn belegd: 
o Het coördineren van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten; 

o Het fungeren als aanspreekpunt in het kader van pestgedrag. 
 
 

 
Het anti-pestprotocol van De Bras wordt onderschreven door kinderen, het team van De Bras, 
de OR, de MR en het bestuur van Lucasonderwijs. 
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Het schoolklimaat van De Bras 
De Bras vindt een goed pedagogisch klimaat zeer belangrijk. Dat uit zich in aandacht voor de 

normen en waarden die we vanuit de visie van De Bras belangrijk vinden. Ook is dit terug te 
zien in het dagelijks handelen (pedagogisch tact) van alle teamleden.  

 
De uitgangspunten van ons schoolklimaat zijn uitvoerig beschreven in het huidige schoolplan 

2019-2023; 
- Met elkaar hebben we dagelijks aandacht voor het welbevinden, de levenslust en het 

vertrouwen van iedereen in de school; 

- Met elkaar geven we geven ruimte voor een ieder zijn gevoel en ervaring;  
- Met elkaar blijven we in gesprek en communiceren we op de best passende manier; 

- Met elkaar maken we afspraken zichtbaar voor iedereen in de school zodat we elkaar 
kunnen aanspreken als dit nodig is; 

- Met elkaar steunen we en tonen we wederzijds respect zodat we iedereen in de 

gelegenheid stellen om met plezier naar school te gaan! 
 

Op De Bras benoemen we vaak ;  
 

“We HEBBEN een anti-pestprotocol,  
belangrijker is dat we het anti-pestprotocol met elkaar ZIJN” 

 
Op De Bras willen we voor iedereen een fijn klimaat creëren. We vinden het daarom 

belangrijk om de regels en afspraken, die daar bij horen, duidelijk onder de aandacht van een 
ieder te brengen. We noemen dat onze “kapstokregels”.  
 

Kapstokregels van De Bras 

- Voor groot en klein zullen we aardig zijn. 

- We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken voor morgen.  
- De school is van binnen een wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet! 

- Wij helpen elkaar bewust en laten iemand die zelfstandig aan het werk is met rust.  

 

Het zijn 4 regels die voor alle groepen hetzelfde zijn en waar nadere praktische afspraken 
onder “gehangen” kunnen worden. De kapstokregels kunnen dienen ter inspiratie voor het 
opstellen van groepsregels in de familiegroep. Het vaststellen van groepsregels gebeurt altijd 

in overleg met de gehele groep en de betrokken mentor. Voorbeelden hiervan zijn; 
- Iedereen is welkom op De Bras. 

- Noem elkaar bij de voornaam. 
- Doe niets bij een ander kind, wat jezelf ook niet prettig zou vinden (pijn doen, 

roddelen, treiteren…. Het valt hier allemaal onder!) 

- Kom niet aan een ander of aan andermans spullen.  
- Probeer samen te praten en te luisteren naar elkaar. Vraag hulp als dit nodig is. Na 

het uitpraten maken we met elkaar een nieuwe start 
- Vertel de mentor en thuis wanneer jijzelf of iemand anders wordt gepest. 
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Overal binnen De Bras wordt gebruik gemaakt van de “STOP-methode” en van de “WIN-WIN 

oplossing”; 
 

STOP - methode 

Als je wilt dat een ander stopt met ‘iets’ dat jij niet wilt, dan zeg je: 

Stop! Dat wil ik niet! 
De ander moet direct stoppen. Dit houdt in tot hier en niet verder. Het is dan ook 
overduidelijk wanneer iemand in overtreding is, dus door “een stop” heen gaat.  

Dit mag direct gemeld worden bij de mentor.  

 

WIN - WIN oplossing 

Op De Bras mogen wij allemaal verschillend zijn. Conflicten horen erbij en geven je de 

mogelijkheid om je verder te ontwikkelen.  
Dit betekent dat wij de kinderen de kans geven om zelf hun conflicten op te lossen, waarbij 
de leerkracht een neutrale positie in neemt (niet veroordelend).  

 
De oplossing van een conflict moet in redelijke mate tegemoet komen aan de wensen van de 

betrokkenen.  
Als de oplossing voor beiden goed is, dan spreken we van een win-win oplossing. 

 

Binnen het schoolklimaat van De Bras hopen we de “3P-formule” (Hofman, 2009) te kunnen 
toepassen in ons dagelijks handelen omtrent pestgedrag; 
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Wat verstaan we op De Bras onder “pestgedrag”? 

De definitie van pesten op school, omschreven door Van Dugteren (2004):  

“Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door een 
leerling of een groep leerlingen van een of meer klasgenoten, die niet (meer) in staat zijn 

zichzelf te verdedigen.” 
 

Op De Bras onderschrijven wij deze definitie van pestgedrag. Het verschil tussen pesten en 
plagen is duidelijk aangegeven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten echter gebeurt 
systematisch: een aantal keren per week, één keer per week of regelmatig.  

 
Deboutte en Schelstraete (2000) geven het verschil tussen plagen en pesten in een tabel 

weer;  
 

Plagen Pesten 

Gebeurt onbezonnen of spontaan Gebeurt met opzet: de pestkop weet vooraf 
wie hij of zij zal pesten, op welke manier en 

wanneer 

Heeft geen kwade bijbedoelingen Wil iemand bewust kwetsen of kleineren 

Duurt niet lang, gebeurt niet vaak en is 
onregelmatig 

Kan lang blijven duren, gebeurt meer dan 
eens, is systematisch. Houdt niet vanzelf op 

na een poosje 

Speelt zich af tussen ‘gelijken’ De strijd is ongelijk: de pestkop heeft altijd 
de bovenhand. De pestkop voelt zich zo 

machtig, als het slachtoffer zich machteloos 
voelt 

Is meestal te verdragen of zelfs plezierig, 
maar het kan ook kwetsend of agressief zijn 

De pestkop heeft geen positieve bedoelingen; 
wil pijn doen, vernielen of kwetsen 

Meestal één tegen één Meestal een groep (pestkop, meelopers en 
supporters) tegenover een geïsoleerd 

slachtoffer 

De rollen liggen niet vast: nu eens plaagt de 

ene, dan weer de andere 

Heeft een vaste structuur. De pestkoppen 

zijn meestal dezelfde, de slachtoffers ook. Als 
de slachtoffers wegvallen, kan de pestkop 
wel op zoek gaan naar een ander slachtoffer 
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Preventieve aanpak binnen De Bras 
 

Betrokkenheid van mentoren en ouders 
Het voorbeeld van de mentoren op school en de ouders thuis is van groot belang. Er zal 

minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, 
waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost, maar 

uitgesproken. Agressief gedrag van mentoren, ouders en de kinderen wordt nimmer 
geaccepteerd. Alle betrokkenen horen duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke 
gedragingen. 

 
Op De Bras willen wij gewenst gedrag versterken door het geven van oprechte complimenten. 

Een compliment geeft het kind de uitdaging om hetzelfde gedrag nog eens te vertonen. Deze 
“goed gedaan cultuur” geeft de kinderen zekerheid, duidelijkheid en zelfvertrouwen. Dit zorgt 
voor een gevoel van veiligheid. De ouders op De Bras herkennen zich in deze benadering en 

dragen hier aan bij. 
 

School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. Ook ouders 
nemen dus de verantwoordelijkheid om een pestprobleem binnen De Bras aan te kaarten bij 
de juiste mentor. 

 
Tijdens de eerste informatie avond van het schooljaar wordt terugkerend aandacht besteed 

aan onze aanpak rondom pestgedrag. Er wordt uitleg gegeven over onze “STOP-methode” en 
de “WIN-WIN oplossing”.  
 

 
Positief groepsklimaat 

Met behulp van goede aandacht voor groepsvorming werkt De Bras consequent aan 
preventie. Een positief groepsklimaat is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. 
Een aangenaam klimaat in de groep heeft positieve invloed op het leer- en leefklimaat in de 

klas. Een positief groepsklimaat voorziet in de basisbehoeften van kinderen, het draagt bij 
aan de behoefte aan sociale acceptatie en waardering van en naar anderen. Het sluit dan ook 

feilloos aan bij het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen. 
 
Op De Bras gaan we uit van de volgende fases in de groepsvorming, aldus beschreven door 

Van Engelen (2007).  
1. Forming 

2. Storming 
3. Norming 
4. Performing 

Deze fases worden binnen de familiegroepen doorlopen. Als mentor heb je duidelijk invloed 
op de groepsnormen die ontstaan in de groep. Het positief begeleiden van de vast te leggen 

normen kun je bewerkstelligen in fase 1, 2 en 3. Hierbij worden speciale groepsvormende 
lessen en/of activiteiten ingezet.  

 
Een belangrijke stelregel die wij aan de kinderen leren is dat het inschakelen van de mentor 
niet wordt opgevat als klikken. Direct startend in Brasland brengen we op De Bras kinderen 

het volgende al bij: 
Als je wordt gepest of als je ruzie met een ander hebt en je komt er zelf niet uit dan mag je 

hulp aan de leerkracht vragen. Dit wordt niet gezien als klikken. 
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Sociale vaardigheden 

Binnen de familiegroepen wordt met frequent tijd in het onderwijsprogramma vrij gemaakt 
om met elkaar aandacht te geven aan sociale vaardigheden. Onderwerpen als veiligheid, 

omgaan met elkaar, omgaan met verschillen, rollen in een groep, aanpak van ruzies etc. 
komen op die momenten aan de orde. 
Er wordt gebruik gemaakt van verschillende (samen)werkvormen als kringgesprekken, het 

voorlezen of vertellen van verhalen, rollenspelen, structureel coöperatief leren en andere 
werk en/of spelvormen. 

 
In kaart brengen van Sociaal Emotionele Ontwikkeling 

De Bras vindt het stimuleren van de sociale competentie belangrijk. We volgen onze kinderen 
hierin op 2 manieren; 

1. Via frequente screenings vanuit het kind-volgsysteem Looqin wordt de betrokkenheid 

en het welbevinden van alle kinderen vastgelegd. Interventies worden, waar nodig, 
gepleegd door de mentor of de Intern Begeleider. 

2. Via SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst) wordt door de oudere kinderen 
tweemaal per jaar zelf in kaart gebracht hoe zij zich voelen binnen de school. 
Interventies worden, waar nodig, gepleegd door de mentor of de Intern Begeleider. 

 
Inzet van materialen 

Binnen de zorg op De Bras heeft diverse middelen en methoden beschikbaar die eveneens 
ingezet kunnen worden om pestgedrag preventief (en curatief) aan te pakken.  
Te denken valt dan aan;  

Mediamasters (week van de 
mediawijsheid) 

Samenwerkingsspellen 

Spelkoffer Meidenvenijn Literatuur in de orthotheek van de school 
Antipest Spel Coachingkaartjes zoals Eigenwijsjes 
Kinderkwaliteitenspel  

 
Zichtbaarheid binnen de school 

Zowel schoolregels als groepsregels zijn zichtbaar in de klas opgehangen. Daarnaast hangen 
de schoolregels, ondersteund door prenten, in de gemeenschappelijke ruimten en de gangen. 
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Hoe gaat De Bras om met pestgedrag? 
De Bras heeft als uitgangspunt dat kinderen zich niet willen misdragen. Maar het kan 

misgaan. Dat is niet erg. Het zijn leermomenten. “Hoe ga je het de volgende keer doen? Hoe 
herstel je de emotionele en/of materiële schade? Kunnen we op deze manier weer verder met 

elkaar?” 
 

Pestgedrag komt helaas ook bij ons op school wel eens voor. Het is een probleem dat wij 
onder ogen willen zien en op onze school dan ook serieus willen aanpakken. Op De Bras 
erkennen we de volgende voorwaarden om pestgedrag adequaat met elkaar aan te kunnen 

pakken; 
 

- Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: de 
kinderen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep), mentoren en de 
ouders/verzorgers (hierna genoemd: ouders). 

- De school moet proberen pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten wel 
of niet aan de orde is, moet het onderwerp “pesten” met de kinderen bespreekbaar 

worden gemaakt, waarna met hen afspraken worden vastgesteld. 
- Als pesten optreedt, moeten mentoren (in samenwerking met de ouders) dat kunnen 

signaleren en duidelijk stelling nemen. 

- Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, moet de school 
beschikken over een directe aanpak. 

- Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het 
gewenste resultaat oplevert dan is de inschakeling van een vertrouwenspersoon nodig. 
De vertrouwenspersoon kan het probleem onderzoeken, deskundigen raadplegen en 

het bevoegd gezag adviseren. De vertrouwenspersoon is te bereiken via 
Lucasonderwijs.  

 
Iedere melding van pestgedrag dient serieus genomen te worden en te worden geverifieerd. 
Op het moment dat een kind, een ouder of een mentor melding maakt van pestgedrag 

worden de volgende stappen ondernomen. Deze stappen zijn erop gericht om het pestgedrag 
zo snel mogelijk te stoppen en in de toekomst te voorkomen.  

 
Ook conflicten die buiten de school plaatsvinden maar toch via een zijweg de school 
binnenkomen, worden via deze stappen aangepakt. Dit geldt evengoed voor pestgedrag via 

internet.  
 

Wanneer kinderen ruzie met elkaar hebben en/of pestgedrag vertonen, doorlopen we op  
De Bras de volgende stappen; 
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STAP 1 
De betrokken kinderen proberen er samen uit te komen volgens de ‘stopmethode’. 

Op het moment dat één van de kinderen er niet uitkomt, roept dit kind hulp in van een 
mentor. De betreffende mentor maakt vervolgens een afspraak met de betrokken kinderen 

om het voorval te bespreken. 

STAP 2 

De mentor brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderend gesprek en probeert samen 
met hen de ruzie of het pestgedrag op te lossen (‘win-win oplossing) en duidelijke afspraken 
te maken om pestgedrag in de toekomst te voorkomen. 

STAP 3 
Bij herhaaldelijke ruzie/pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en houdt een 

gesprek met de leerling die pest/ruzie maakt. 
Ouders worden op de hoogte gebracht en samen wordt in goed overleg samengewerkt aan 

een bevredigende oplossing. Acties en afspraken dienen erop gericht te zijn het pestgedrag 
onmiddellijk te stoppen en te voorkomen in de toekomst. De Intern Begeleider wordt 
uitgenodigd bij het gesprek indien dit gewenst wordt door de mentor en/of de ouders. 

Een kort verslag van dit gesprek met de gemaakte afspraken komt het kind-volgsysteem 
Looqin te staan.  

STAP 4  
Na een korte periode is er, indien hier behoefte aan is, opnieuw een gesprek tussen mentor 

en de betrokken kinderen. Zijn de effecten positief: dan langzamerhand afbouwen.  
Bij aanhoudend pestgedrag worden ouders direct op de hoogte gebracht. Er kan deskundige 
hulp worden ingeschakeld zoals de Schoolbegeleidingsdienst, de schoolarts van de GGD of 

schoolmaatschappelijk werk. 
De Intern Begeleider is betrokken en coördineert. Zij coacht de mentor en evalueert 

regelmatig. 
Alle interventies worden genoteerd in Looqin. 

 
In het uitzonderlijke geval kan in goed overleg met alle partijen (mentor, team, ouders, IB-er 
en directie) nog een laatste stap doorlopen worden. Wij gaan er vanuit deze stap nimmer in 

te hoeven zetten.  
 

STAP 5 
Bij aanhoudend pestgedrag kan er voor uiteindelijk gekozen worden om een kind tijdelijk in 

een andere groep te plaatsen. De directie wordt ingeschakeld en coördineert. Dit gebeurt 
intern op De Bras.  
In extreme gevallen kan een kind geschorst worden of een time-out krijgen. 

De pester wordt geschorst voor maximaal vijf dagen. Mocht dit meerdere keren noodzakelijk 
zijn dan zal er met het Bevoegd Gezag worden overlegd of er een verwijderingprocedure 

voor de pester(s) in gang kan worden gezet. 
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Wijze van registratie pestgedrag 
Op de Bras leggen we de ontwikkeling van het kind consciëntieus vast. Belangrijk instrument 

daarbij is het consequent en systematisch bijhouden van Looqin door de mentoren. In het 
zorgplan (terug te vinden op de site) staat beschreven hoe dit plaats vindt in de praktijk. 

Daarin staat een korte uitleg van Looqin en hoe het stapsgewijs volgen van de ontwikkeling 
van het kind in zijn werk gaat. Tevens wordt beschreven welke protocollen wij hanteren ten 

behoeve van een goede zorg voor de kinderen. 
 
De mentor van het kind is verantwoordelijk voor; 

De registratie van pestgedrag gebeurt in kind-volgsysteem Looqin als “Logboek item” bij het 
betreffende kind. Hierin wordt genoteerd welke stap(pen) doorlopen worden. Indien er 

consequenties ten gevolg van het pestgedrag zijn, worden de doorlopen fases eveneens hier 
genoteerd.  
 

Binnen het dagelijks overleg van de familiegroepen worden kort de andere mentoren 
mondeling op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen.  

Ook kan een kind besproken worden op de kind-bespreking. Alvorens de kindbespreking 
wordt alle betrokken mentoren gevraagd zich in te lezen in het kind-volgsysteem Looqin.  
 

 

Verwijzingen voor verdere adviezen 
Schoolenveiligheid.nl 

Pestweb.nl  
Oudersonderwijs.nl  


