Pestprotocol Willem Teellinckschool
Pesten op school

Hoe ga je er mee om?

* Inleiding
A. Pesten vinden wij – bevoegd gezag, personeel, ouders en kinderen- een groot probleem.
Wij willen het pesten voorkomen en bestrijden. Dit stuk beschrijft hoe wij het pesten op
onze school aanpakken.
B. De voorwaarden om tot een goede aanpak van het pesten te komen zijn de volgende:
 Pesten moet als een probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen:
leerkrachten, ouders en leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende
middengroep).
 De school moet het pestprobleem waar mogelijk voorkomen – preventie van pestgedrag.
 Als pesten desondanks toch optreedt, moeten leerkrachten dat kunnen signaleren – een
goed functionerend antennesysteemwaakzaamheid/observeren/klassengesprek/vragenlijst.
 Leerkrachten nemen bij pesten duidelijk stelling.
 De school moet beschikken over een directe aanpak als het pesten de kop op steekt.
 Als een leerkracht of de school weigert het probleem aan te pakken, of dat op een onjuiste
wijze doet of de aanpak geen resultaat heeft, dan is de inschakeling van een
vertrouwenspersoon noodzakelijk. Deze adviseert het bevoegd gezag.
CURATIEVE AANPAK-wat te doen als er sprake is van pesten?

* Signaleren *
Het signaleren van pesten is niet altijd gemakkelijk. Pesten gebeurt veelal buiten het
gezichtsveld van volwassenen. Daarom is het van belang om ook op andere signalen te letten.
 De leerkrachten ontwikkelen een open oog voor pesten en voor wat er op lijkt. Vooral
voor kinderen van wie we weten dat ze gemakkelijk getreiterd worden of pesten.
Observeren van het gedrag van de leerlingen.
 Een duidelijke anti-pesthouding is noodzakelijk, dat wil zeggen alert reageren op
beginnend pestgedrag, direct duidelijk stelling nemen.
 Aandacht schenken aan klachten. Navragen, uitzoeken, erover praten, argumenten
aanhoren, recht spreken. De leerlingen moeten weten dat ze op de leerkracht kunnen
terugvallen. Van de leerkracht mag verwacht worden dat hij een getreiterde leerling met
zorg en belangstelling omringt.
 Vaak aanwezig zijn op het plein, in de kleedkamer, na schooltijd, buiten het hek, enz.
 De groepsleerkrachten informeren elkaar als het pesten bemerkt wordt. Als ouders
melding maken van pesten nemen we dat ook serieus.
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We ondernemen na het signaleren de volgende stappen:
A. HANDELEN IN VASTGESTELDE PESTSITUATIES
1. Er vindt een gesprek plaats tussen de pester en de zondebok.
2. Voldoet dit gesprek niet (in die zin dat het pesten toch doorgaat) of zijn er meerdere leerlingen
bij betrokken, dan vindt er een gesprek met de hele klas plaats. Dit gebeurt vijf stappen:
1. De ik-boodschap
De leerkracht geeft door middel van een heel duidelijke ik-boodschap te kennen, dat er
in de klas een probleem is, dat hij niet alleen kan oplossen, maar wat wel opgelost
moet worden. Daarbij noemt hij heel duidelijk de probleemsituatie en vraagt de
leerlingen oplossingen te geven. Hij benadrukt daarbij dat het probleem opgelost moet
worden.
2. Het verzamelen van oplossingen
De leerlingen moeten allerlei oplossingen geven voor aanpak. Soms komen er geen
ideeën omdat de leerlingen niet durven of zo’n aanpak niet gewend zijn. Maar als de
leerkracht hen laat merken dat het hem ernst is door hen wat meer tijd te geven
oplossingen aan te dragen, zullen ze in die periode de zondebok wat meer met rust
laten. In deze fase mag er nog niet gereageerd worden op de oplossingen. Na verloop
van tijd komen er een aantal oplossingen, meestal van de leerlingen uit de zwijgende
middengroep.
3. Het evalueren van oplossingen
Alle oplossingen die nadelig zijn voor de zondebok en ook voor de pester worden
geschrapt. Op die manier geeft de leerkracht aan dat hij geen partij kiest, maar aan
alle leerlingen veiligheid wil bieden.
4. Het concretiseren van de oplossingen
Voor iedereen moet duidelijk zijn hoe de geselecteerde oplossingen uitgevoerd gaan
worden. Het is daarbij aan te bevelen om ze op papier te zetten en daarna weer met de
klas te bespreken.
5. Het evalueren van de oplossingen
De oplossingen moeten met regelmaat geëvalueerd worden. De leerkracht geeft aan
dat de evaluatie een vast onderdeel van gaat worden van de klassengesprekken.
Wanneer er weer signalen komen van pesten dan moet de leerkracht weer teruggaan
naar stap 1, maar ook als hij niets hoort, moet hij regelmatig evalueren. Het is van
belang om het evalueren dan niet te laten verwateren. In dat geval is het belangrijk om
complimenten te geven omdat het zo goed gaat. De leerkracht moet in deze fase de
leerlingen duidelijk maken dat het aangeven dat er weer gepest wordt niet hetzelfde is
als klikken, maar dat het in principe hetzelfde is als het helpen van de zondebok.
3. De ouders worden erbij betrokken, in die zin dat ze in kennis worden gesteld van de
geconstateerde pestsituatie. Om ouders te ondersteunen kan het boekje met informatie voor
de ouders uitgeleend worden (‘Pesten hoort er niet bij’ (voor ouders), uitgave door: Stichting
Opvoedingsinformatie te Amersfoort).
4. De leerkracht meldt de geconstateerde pestsituatie aan het team.
5. Met name als er een pestsituatie geconstateerd is, bevraagt de leerkracht zichzelf over zijn of
haar eigen functioneren. Hoe is de eigen houding naar de klas en eventueel specifiek naar
bepaalde leerlingen toe? Hoeveel ruimte en verantwoordelijkheid krijgen de leerlingen zelf?
Hoe veilig zijn de leerlingen in de klas? Waar nodig, brengt de leerkracht wijzigingen aan in zijn
of haar functioneren.
6. Bij een leerling bij wie het zondebok of pester zijn vooral lijkt voor te komen uit een gebrek
aan weerbaarheid, invoelingsvermogen in anderen en sociale vaardigheden, kan met de ouders
gesproken worden over een eventuele sociale vaardigheidstraining.
7. Als zich voortdurend escalaties voordoen op het plein wordt er extra pleinwacht ingezet. Of
hiertoe overgegaan moet worden, kan mede bepaald worden op grond van de gegevens uit het
logboek PRIMA.

8.

Er wordt regelmatig contact gehouden met de betreffende leerlingen, de groep en de ouders
om te horen of de genomen maatregelen succes hebben en houden of dat er andere stappen
nodig zijn.
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Stappenplan pesten
A.
1. Het probleem wordt in eerste instantie besproken met de betrokken groepsleerkracht.
2. De directie en het team van de school (zo mogelijk op de eerst volgende teamvergadering)
worden in kennis gesteld.
3. Er vindt zo spoedig mogelijk overleg plaats in een KERNTEAM PESTEN waarin naast
de groepsleerkracht, de IB-er, de vertrouwenspersoon en een MT-lid plaats hebben.
4. Het probleem wordt zo zorgvuldig mogelijk in kaart gebracht.
(bijlage A: ANALYSE-SCHEMA in map ZIEN).
5. In overleg met zoveel mogelijk betrokkenen (ouders gepeste kind, het gepeste kind,
ouders van het pestende kind) wordt een plan van aanpak opgesteld
(bijlage B: PLAN VAN AANPAK in map ZIEN)
6. Het plan van aanpak wordt uitgevoerd middels een 5-sporenbeleid, waarbij aan alle zes
sporen tegelijkertijd gewerkt kan worden
(bijlage C: MODULE PESTEN in map ZIEN).
7. We spreken een datum af waarop het plan van aanpak wordt geëvalueerd.
8. We implementeren waar mogelijk het plan in het schoolbeleid.

B.
Twee keer in het jaar houden wij in groep 4 tot en met 8 een peiling door middel van een
vragenlijst/sociogram (zie toetskalender). In de leerlingbespreking die daaraan volgend wordt
gehouden, worden maatregelen overwogen en ingezet om de groepssfeer waar mogelijk te
verbeteren. (zie Jaarplan)
 Opstelling van de groep wijzigen als er inzicht is in de onderlinge verhoudingen binnen
een groep. De botsende karakters en de elkaar versterkende karakters moeten uit elkaar
gehaald worden.
 Een gesprek met de klas voeren met als doel gevoelens bespreekbaar te maken.
 Klassenregels opstellen die eraan moeten meehelpen een voor ieder leefbaar klimaat te
scheppen (elkaar niet uilachten, elkaar niet bij een bijnaam noemen, enz.
GEDRAGSCODE in groepsmap). Maar ook regels om uit een impasse te komen
(uitpraten, aan de meester voorleggen, is vertellen klikken of helpen?).
C.
Wanneer het pesten op het schoolplein of in de groep wordt opgemerkt, wordt er door de
pleinwacht/groepsleerkracht ingegrepen door de pester(s) te laten stoppen, hen naar binnen te
sturen in overleg met de betrokken groepsleerkracht of hen aan te spreken op hun gedrag.
Deze actie wordt altijd gevolgd door een gesprek met de pester(s) en de gepeste teneinde de
situatie voldoende in kaart te kunnen brengen. Dit gesprek vindt in eerste instantie op een
geschikt moment plaats met de eigen groepsleerkracht.
De aanzet om over te gaan op het bovengenoemde stappenplan ligt in eerste instantie bij de
groepsleerkracht. Hij of zij is verplicht te overleggen met de IB-er over de ontstane situatie.
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Jaarplan
September
@ 2e week het schoolbegin
Bespreking van het verschijnsel pesten
-wat verstaan wij daaronder (pesten-plagen)
-vertellen over pesten of waarnemingen van pesten
-inzetten van voorleesboek over pesten
Oktober
@ 7e week voor de herfstvakantie
Bespreking in groep 1-4 over pesten
-concrete gegevens inbrengen
Invullen Vragenstrip pesten voor groep 5-8/Sociogram voor groep 1-8
-na afloop analyseren van de gegevens
November
@ 9e week na de herfstvakantie
Aanleren gedragscode
-introductie (gebruik maken van strip) groep 5-8
-het oefenen door 4 tot 8 weken de concrete pestsituaties te behandelen
-toepassen door consequente aanpak pesten
December/Januari
@ 13e week tot aan de kerstvakantie
Volhouden van aanpak
-periodiek vragen/informeren naar mogelijk pesten
-opstellen van een pestprotocol met de groep 4-8 (zo zijn onze manieren)
-plannen van een ouderenquette
Februari
@ 18e week na de kerstvakantie
Bespreking over pesten (voortgang aanpak)
-invullen Vragenstrip pesten voor groep 4-8/Sociogram
-na afloop analyseren van de gegevens
Maart
@ 20e week na de voorjaarsvakantie
Volhouden van aanpak
-herinneren gedragscode

* Diagnostiseren *
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Als er gesignaleerd is dat er sprake is van een pestprobleem binnen een groep, dan zullen eerst
een aantal zaken verhelderd moeten worden, voordat duidelijk is op welke manier je het beste
te werk kan gaan. In deze fase proberen we antwoord te krijgen op de vragen als: Wie treitert?
Wie is het slachtoffer? Hoe erg is het ? Sinds wanneer speelt dit? Op welke momenten komt
het voor?
 Er volgt in een treitersituatie altijd een gesprek met de pester en de zondebok.
 Voldoet dit gesprek niet (in die zin dat het pesten toch doorgaat) of zijn er meerdere
leerlingen bij betrokken, dan vindt er een gesprek met de hele klas plaats. Dit gebeurt
volgens de vijf stappen die beschreven staan in het artikel uit Gedrags- en
werkhoudingsproblemen en Zorgverbreding – Hoofdstuk 18 De Zondebok.
 Als er sprake is van voortgaand pesten op school, dan heeft het Kernteam Pesten de taak
om het probleem verder te analyseren.
Er wordt dan gewerkt met het 5-sporenbeleid.
 Slachtoffer
Wie is het? Wat voor een kind is het?
Zijn het er meer? Is er hulp nodig?
Hoe erg is het?
Sinds wanneer?
 Pester
Wie zijn het?
Sinds wanneer?
Wanneer vinden de pestsituaties plaats?
Wat is de voorgeschiedenis?
 De groep
Op welke momenten gebeurt het pesten in de groep?
Hoe reageren de leerlingen op elkaar?
Is er wisselend leiderschap?
Zijn de regels en afspraken in de groep duidelijk?
 Leerkracht(en)
Hoe is de positie van de leerkracht in de groep?
Is er ondersteuning van het team?
Is het nieuw probleem of speelt het al langer?
 Ouders
Hoe zijn de contacten tussen de ouders?
Staan de ouders open om het pesten te bespreken?

* Remediëren *
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Als we te maken hebben met een curatieve aanpak, is er altijd een zondebok gesignaleerd. De
groepsleerkracht merkt dat er een leerling in de klas voortdurend als zondebok fungeert.
We spreken dan over een confronterende aanpak en een niet-confronterende aanpak.
* Confronterende aanpak
 Een duidelijke stellingname. De leerkracht maakt duidelijk dat hij als docent
verantwoordelijk is voor de veiligheid van elk groepslid. Hij confronteert de klas met zijn
houding. Wat de leerlingen de zondebok aandoen, ziet hij als tegen zichzelf gericht.
Door middel van een ik-boodschap geeft de leerkracht het probleem te signaleren, mar het
niet te kunnen oplossen zonder de hulp van de groep. Er volgen dan nog vier fasen:
-verzamelen van oplossingen – evalueren van oplossingen – concreet maken van de
oplossingen – evalueren van de oplossingen.
 Een gesprek met de klas. De les stopzetten en zeggen dat het de groepsleerkracht dwars zit
dat een leerling als zondebok behandeld wordt. Er komt een gesprek op gang om concrete
oplossingen te kunnen bespreken.
 Een les Nederlands. Na het lezen van een verhaal over een treitersituatie worden er
gezamenlijk vragen beantwoord. Hoe zou het komen en wat kun je er aan doen?
Oplossingen bedenken en uitvoeren.
 Disciplinegesprek met de pester. De groepsleerkracht roept de pester ter verantwoording.
De leerling wordt gewezen op zijn onaanvaardbaar gedrag en er worden afspraken
gemaakt voor de toekomst om het gedrag te verbeteren. Er wordt daarna regelmatig
gesproken met de pester in relatie met zijn of haar gedrag.
 Deze directe manier is alleen aan te bevelen als de leerkracht precies weet wie er treitert
en wie getreiterd wordt. Ook is het belangrijk dat de zondebok van te voren op de hoogte
gesteld wordt dat het probleem klassikaal aangepakt wordt.
* Niet-confronterende aanpak
Als een docent alleen maar een sterk vermoeden heeft dat het zondebokverschijnsel in zijn
klas speelt, kan hij de klas niet confronteren met het probleem: zij zullen het ontkennen.
Bij de indirect/niet-confronterende methode wordt niet direct op het gedrag van de leerlingen
ingegaan, maar wordt een algemeen probleem centraal gesteld, waarna dit wordt toegepast op
het behandelen van klasgenoten als zondebokken.
Bij de indirecte methode probeert de leerkracht een bewustwordingsproces op gang te
brengen bij de kinderen over waar ze nu zelf mee bezig zijn en dat ze gevoelens van anderen
op deze manier proberen te begrijpen.
 Probleem oorlog en vrede aan de orde stelen. Via het gevoel van overwinnaars en
overwonnenen naar het zondebokfenomeen in de klas toewerken.
 Een les lichamelijke opvoeding: buitengesloten worden laten ervaren en gevoelens
uitspreken. Hoe voelt het om buitengesloten te worden? Hoe kun je dat voorkomen?
 Conflicthantering waarbij oplossingen gevonden en besproken worden voor een concreet
conflict.

Bijlage I.

Protocol pestsituaties
ALGEMENE LIJN OM PESTEN OP SCHOOL TE VOORKOMEN
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1. Aan het einde van het cursusjaar worden er afspraken gemaakt met betrekking tot de start
van het nieuwe jaar, met name wat betreft het begeleiden van de groepsvorming.
Bij de opening van het jaar worden deze afspraken nog een keer aangescherpt.
2. In de eerste schoolweek wordt met de klas een klassenprotocol gemaakt. De naleving
hiervan wordt regelmatig ter sprake gebracht.
3. In de eerste schoolweek worden, met het oog op een positieve groepsvorming, de
introductielessen gericht op sociale vorming uit de map ‘Kinderen en hun sociale talenten’
uitgevoerd.
4. Tijdens de ouderbezoeken wordt altijd gevraagd of de ouders signalen hebben gekregen
dat hun kind anderen pest, gepest wordt of aangeeft dat anderen in de klas of op school
gepest worden.
5. Op twee momenten in het jaar, na de herfstvakantie en na de paasvakantie, wordt een
sociogram van de klas afgenomen. De intern begeleider ontvangt van alle klassen de
sociogrammen. Hierna worden in de teamvergadering de sociogrammen besproken.
6. Tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie worden er tenminste drie lessen (uit de map
Kinderen en hun sociale talenten) gegeven die gericht zijn op sociale vaardigheden. Voor
zover dit kan, wordt voor de keuze van onderwerpen aangesloten bij de gesignaleerde
problemen door middel van het sociogram. Deze lessen worden in het overzicht verwerkte
leerstof schriftelijk vastgelegd en in de klassenmap bewaard. Op de teamvergadering van
januari worden deze lessen geëvalueerd.
7. Tijdens de teamvergadering waarin de sociogrammen worden besproken, wordt de
informatie uit het logboek PRIMA meegenomen. Dit betreft met name heftige
(conflict)situaties. Elke leerkracht draagt er zorg voor dat deze informatie wordt
opgeschreven na de uitgevoerde pleinwacht.
8. Ook tussen de voorjaars- en de pinkstervakantie worden drie lessen gegeven rond het
thema sociale vaardigheden. (Zie verder bij nummer 6). Op de hierop aansluitende
teamvergadering worden de ervaringen met deze lessen uitgewisseld.
9. Aan het einde van het cursusjaar wordt de hierboven vastgestelde lessen schriftelijk
geëvalueerd. Daarbij wordt besproken of het protocol voldoende heeft voorzien in de
voorkomende situaties en/ of aanvullingen nodig zijn. Tevens wordt er vooruitgeblikt naar
het nieuwe cursusjaar.

Bijlage II.

Signalen van pesten

Signalen van slachtoffers
1. Wat is pesten?
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Onder pesten verstaan wij een langdurig uitoefenen van geestelijk en/of lichamelijk geweld
door een persoon of een groep tegen een eenling die niet in staat is zichzelf te verdedigen.
Pesten is een ongelijkwaardige strijd van een groep tegen een enkeling. De term
ongelijkwaardig is essentieel in de omschrijving: het geeft een wezenlijk verschil aan tussen
plagen en pesten. Je plaagt een ander en je wordt teruggeplaagd. Plagen zie je vaak bij
mensen die elkaar wel mogen. Pesten daarentegen is ongelijkwaardig. Het is belangrijk om
kinderen te overtuigen van het onderscheid tussen plagen en pesten.
Een andere definitie van het begrip pesten kan zijn:
Het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling van een of meer
leerlingen door een klasgenoot of een groep van klasgenoten terwijl de leerling(en) niet
(meer) in staat is (zijn) zichzelf te verdedigen.
Pesten komt het meest voor in de leeftijdscategorie waarin het horen bij een groep zeer
belangrijk is (leeftijd 10 - 15 jaar).
Het pesten van een slachtoffer is het kiezen en vervolgen van een zondebok. Het bijbelse
begrip duidt op genade en verzoening. Het gebruik van dit woord in de context van het pesten
staat daar volledig haaks op. Voor een school als de Willem Teellinckschool houdt dit gezien
de uitgangspunten in dat er gerichte actie tegen het pesten ondernomen moet worden, het is
ontolerabel gedrag.
2. Waarom wordt er gepest?
Pesten vindt alleen plaats in een groep. Algemeen wordt aangenomen dat de sociometrische
positie, dat is de plaats die een kind in de groep inneemt, een gevolg is van de wijze waarop
een kind zich gedraagt. De kans dat er getreiterd wordt is daar, als er naast het slachtoffer en
de pester andere groepsleden aanwezig zijn.
Het functioneren van ieder kind moet voldoen aan een drietal basisbehoeften wil het zich
veilig weten. Er is behoefte aan veiligheid, aan invloed en aan persoonlijk contact.
In elke groep vindt er een proces plaats om tot een evenwicht te komen tussen de individuele
verlangens en de gezamenlijke verlangens. Dat proces verloopt langs een drietal fasen: de fase
van de verkenning van de groepsleden - het doel van de groep wordt verkend en vergeleken
met de eigen verwachtingen- de fase waarin duidelijkheid komt in de regeling van ieders
invloed en de fase waarin de waarden en normen van de groep tot stand komen.
Het evenwicht in een groep is de structuur van een groep. Deze structuur ligt vast in de
gezamenlijke doelen van de groepsleden, in de hierarchie en de daaruitvoortvloeiende
rolverdeling en in de groepsnormen en waarden. Ieder groepslid is verantwoordelijk voor het
evenwicht dat in de groep ontstaat.
Als het evenwicht nu verstoord wordt door factoren binnen (b.v. de invloed van de
groepsleden wordt ter discussie gesteld; iemand wil de rol van leider overnemen) en/of van
buiten de groep (b.v. het doel van de groep verandert; het schoolzwemmen wordt stopgezet)
ontstaat er een proces om dat evenwicht weer te herstellen.
Hoe het verstoorde evenwicht hersteld wordt hangt af van de mogelijkheden die een groep,
wel of niet onder begeleiding kiest. Een groep met negatieve waarden en normen ligt bloot
vor een aanpak waarbij een zondebok gekozen wordt om het verstoorde evenwicht te
herstellen.
3. Wie zijn er betrokken bij het pesten?
Door het kiezen en vervolgen van een zondebok zijn naast het slachtoffer en de pester ook de
andere groepsleden en de leerkracht erbij betrokken.
Het slachtoffer is het groepslid, dat het minst adequaat voor zichzelf kan opkomen, het minst
weerbaar is en onderaan de hiërarchische ladder staat. Het slachtoffer heeft onvoldoende
sociale vaardigheden en weet zich in sociale situaties onvoldoende te handhaven. Ook de
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pester heeft een beperkt gedragsrepertoire, dat zich uit door zich in de groep agressief op te
stellen.
Naast het slachtoffer en de pester zijn ook de andere groepsleden betrokken. Zij nemen geen
of te weinig initiatieven om het pesten te stoppen, ondanks dat zij weten dat men zo niet met
anderen dient om te gaan.
De leerkracht is als autoriteit van belang in het signaleren en stoppen van het pesten.
4. Gevolgen van pesten
Helaas kent elke school het probleem van de pester en de zondebok. Soms is het een tijdelijk
probleem, maar er zijn ook kinderen die na verloop van tijd altijd voorop blijken te lopen als
er getreiterd wordt en kinderen die altijd slachtoffer zijn. Voor de laatste groep kan de
schooltijd een vreselijke periode zijn, voor de ouders is het een bron van zorg.
Op korte termijn leidt het pesten op school voor de zondebokken tot psychisch en soms ook
tot lichamelijk lijden. De kinderen gaan ernstig gebukt onder de plagerijen; het kan hun tijd
op school grondig bederven. Buitenschoolse activiteiten worden vermeden en een aantal van
deze kinderen doet na de basisschool een negatieve schoolkeuze, dat wil zeggen dat zij een
school kiezen waar ze in ieder geval hun pesters niet zullen tegenkomen.
5. Signalen van pesten
a. Op school
1. Primaire signalen:
de slachtoffers worden vaak op een gemene manier geplaagd, bespot en gekleineerd;
ze worden uitgelachen op een spottende en onvriendelijke manier;
ze worden fysiek aangepakt en kunnen zich hier niet adequaat tegen verweren;
ze zijn betrokken bij ruzies waarbij ze zich niet kunnen verdedigen;
hun bezittingen worden beschadigd;
ze vertonen blauwe plekken, schrammen, gescheurde kleding,….
2. Secundaire signalen:
de slachtoffers zijn vaak alleen, ze lijken geen vrienden te hebben;
ze worden als laatste gekozen, bijvoorbeeld bij het vormen van groepjes;
ze proberen dicht bij de leerkracht te blijven;
ze geven een angstige en onzekere indruk;
ze zien er bang, ongelukkig, neerslachtig en huilerig uit;
ze vertonen een plotselinge of geleidelijke verslechtering in schoolresultaten.
b. Thuis
1. Primaire signalen:
ze komen thuis met gescheurde kleding of bezittingen die stuk zijn;
ze vertonen verwondingen (blauwe plekken, schrammen,…) en geven hier een
omstreden uitleg voor.
2. Secundaire signalen:
ze brengen geen vriendjes of klasgenoten mee naar huis;
ze hebben geen goede vriend;
ze worden zelden elders uitgenodigd;
ze gaan niet graag naar school;
ze kiezen een vreemde weg om naar school te gaan;
ze slapen niet goed;
ze verliezen de belangstelling voor schooltaken;
ze zien er bang en ongelukkig uit;
ze vragen of stelen geld (om de pestkoppen om te kopen).
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Signalen van pestkoppen
a. Algemene kenmerken
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ze
ze
ze
ze
ze
ze

zijn fysiek sterker;
hebben grote behoefte te overheersen en hun eigen zin te krijgen;
zijn impulsief, kunnen moeilijk tegenwerking aanvaarden;
zijn vaak tegendraads naar volwassenen toe;
worden als stoer aangezien, hebben weinig inlevingsvermogen;
hebben een relatief positief zelfbeeld.

b. Op school
1. Op school pesten de pestkoppen vaak op een gemene manier: spotten, intimideren, schoppen,
dingen stuk maken. Ze hebben het vooral gemunt op de zwakkere leerlingen en proberen de
meelopers op hun hand te krijgen.
2. Ondervinding leert dat meisjes veelal op een veel subtielere manier pesten, die veel moeilijker
op te sporen valt, bijvoorbeeld roddelen, een vriendin afpakken, uitsluiten,…

6. Aanpak van het pesten
Door het pesten aan te pakken is het mogelijk om school en ouders verantwoordelijkheid te
nemen. Het welbevinden van alle leerlingen is in het geding en dient onverwijld veiliggesteld
te worden met alle beschikbare middelen.
Om actie te kunnen ondernemen is de eerste belangrijke stap dat het probleem bespreekbaar
wordt. Verder moet op school duidelijk gemaakt worden wat de grenzen zijn van het
toelaatbare plagen in de omgang met elkaar.
Van het allergrootste belang is het daarnaast ook om de signalen die duiden op pesten op te
vangen. Alert zijn op de structuur van de groep en het stelselmatig observeren van de groep
zijn belangrijke aandachtspunten.
Daarnaast moet het pesten worden aangepakt. Er moeten gerichte maatregelen genomen
worden om het pesten te stoppen en het slachtoffer, de pester, de groep en de ouders/school te
helpen.
Om dit te verwezenlijken worden de afspraken vastgelegd in een pestprotocol, dat naast een
algemeen gedeelte een stappenplan kent dat geënt is op het zorgverbredingstrio:
signaleren, diagnostiseren en remedieren

Plan van actie bij voortdurend pesten
A. Gesprekken met het slachtoffer
-

-

bieden van veiligheid, o.a. door de vertrouwenspersoon die zich beschikbaar stelt voor gesprekken met het
kind op vaste tijden -–het bijhouden van een dagboek.
bij een leerling bij wie het zondebok zijn vooral lijkt voort te komen uit een gebrek aan weerbaarheid,
invoelingsvermogen in anderen en sociale vaardigheden, kan met de ouders gesproken worden over een
eventuele vaardigheidstraining, zoals die bijvoorbeeld door het GLIAGG gegeven wordt.
het opstellen van een handelingsplan met als doel de leerling te leren op een adequate manier voor zichzelf
op te komen en te leren hoe hij of zij hulp kan vragen. (zie voor Gedrag een 8)
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B. Gesprekken met de pester
-

duidelijk maken wat pesten eigenlijk is – betekent voor een weerloze medeleerling.
aangeven dat het pesten niet langer geaccepteerd wordt en concrete straffen aangeven.
aanleren van sociale vaardigheden – mogelijkheden om eigen frustraties op een andere manier te uiten
aangeven.

C. Gesprekken met de groep
-

leren duidelijk stelling te nemen in een situatie van pesten – leren inzien dat het niet
ingrijpen onrechtvaardig gedrag is.
gevoelens in de groep bespreekbaar maken.
voorwaarden in de groep scheppen waardoor de positieve kenmerken van het slachtoffer ontdekt kunnen
worden – samenwerken aan een gemeenschappelijk doel bevordert de samenhang in een groep.
gezamenlijke afspraken maken over gedragsregels en straffen die zullen worden gegeven wanneer kinderen
zich schuldig maken aan pesten.
een boek over pesten voorlezen en bespreken
gymlessen inzetten om gezamenlijk te werken aan ontspannen samenwerken.
uitvoeren van klassikale vaardigheidstrainingen – bevorderen van het pedagogisch klimaat (KINDEREN EN
HUN SOCIALE TALENTEN)

D. School/leerkracht
-

signalen van leerlingen of ouders die kunnen wijzen op het voorkomen van pesten
serieus nemen.
duidelijk stelling nemen als er getreiterd wordt – voorbeeldfunctie vervullen
goede afspraken maken met alle betrokkenen – regelmatig en langdurig controleren van de afspraken
benaderen van de ouders van de getreiterde leerling – bespreken van het gewenste omgangsgedrag.
benaderen van de ouders van de pester – samen bespreken welke maatregelen genomen moeten worden –
gesprekken met het kind, registreren en belonen van gewenst gedrag.
De aanpak van het pesten als een teamaangelegenheid beschouwen – steun bij collega’s zoeken om op
groepsoverstijgende wijze aan het pestprobleem te werken.
Instellen van een protocol, vertrouwenspersoon en klachtencommissie.

E. Ouders
-

ouders moeten contact opnemen met de leerkracht van hun kind en de problemen
doorspreken.
ouders bij het pestprobleem betrekken door goede informatie-overdracht.
Adviezen geven aan de ouders over de aanpak van het pesten:
- Probleem serieus nemen
- Niet fysiek straffen
- Achter de oorzaak van het pesten zien te komen
- Het kind gevoelig maken voor wat het anderen aandoet
- Agressieve buien corrigeren
- Op een positieve manier aandacht besteden aan hun kind
- Het kind geloven en steunen
- De situatie niet accepteren

Bijlage III.

Basisregels omgang leerlingen

Omgangsvormen/visie
verantwoording (identiteit) [God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf ],
afbakening (sfeer en kwaliteit) [ de wijze waarop wij omgaan met de schepping, met de medemens, met
medeschepselen en met ons zelf]
gerichtheid (zorg tonen voor – veiligheid bieden aan) [aanspreken en activeren van hoofd, hart en handen]
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We maken gebruik van de basisregels in het omgaan met elkaar in het schoolgebouw, op
het schoolplein, op straat voor de school en op weg van huis naar school of omgekeerd.
In de omgang met elkaar proberen wij zoveel als mogelijk:
- elkaar te behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden volgens Mattheüs
7:12
- elkaar te helpen
- hartelijk te zijn voor elkaar
- mee te leven met elkaar als er problemen zijn (ziekte bijv.)
- een nieuwe leerling goed op te vangen
- de waarheid te spreken tegen elkaar
- te luisteren naar elkaar
- ruzies zelf op te lossen door er met elkaar over te praten
- de juf of meester er bij te roepen als we de ruzies niet kunnen oplossen.
In de omgang met elkaar vinden wij het belangrijk dat:
- wij elkaar niet beoordelen op het uiterlijk
- wij elkaar niet uitsluiten buiten onze groep
- wij niet hinderlijk aan elkaars bezittingen komen
- wij elkaar niet uitlachen of belachelijk maken
- wij geen gemene bijnamen voor elkaar bedenken
- wij elkaar niet uitschelden
- wij elkaar niet lichamelijk mishandelen (slaan, schoppen, haren trekken)
- wij bij ruzies van anderen geen partij kiezen
- wij niet gelijk ons oordeel over een ander klaar hebben
- wij niet hinderlijk op elkaar letten
- wij niet over elkaar roddelen
- wij elkaar niet bedreigen
- wij elkaar niet dwingen om iets voor ons te doen.

Omgangsvormen/visie
verantwoording (identiteit) [God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf ],
afbakening (sfeer en kwaliteit) [ de wijze waarop wij omgaan met de schepping, met de medemens, met
medeschepselen en met ons zelf]
gerichtheid (zorg tonen voor – veiligheid bieden aan) [aanspreken en activeren van hoofd, hart en handen]

Bijlage IV.

Preventieve aanpak pesten
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PESTEN OP SCHOOL

Protocol pesten

PREVENTIEVE AANPAK

Datum

SEPTEMBER 2011

Maatregelen voor de school als geheel
* Pesten wordt als een probleem gezien door alle betrokken partijen: leerkrachten, ouders en leerlingen.
* Achtergrondinformatie over het verschijnsel beschikbaar stellen om signalen, oorzaken, gevolgen en
concrete (preventieve en curatieve) aanpakmogelijkheden te onderkennen (Organisatiemap ZIEN ).
* Inventariseren van de problemen in verband met pesten met behulp van gerichte observaties/vragenlijst.
Op twee momenten in het jaar, in de maand oktober en in de maand april, wordt een sociogram van de groep
afgenomen. In de onderbouw wordt een invulling gegeven door middel van observaties. De interne
begeleider ontvangt van alle klassen de sociogrammen. Hierna worden in de teamvergadering PLVS de
sociogrammen besproken.
* In de groepen (4) 5-8 wordt de Vragenstrip Pesten (zie Voor gedrag een 8) afgenomen en geanalyseerd.
* Regelmatig teamoverleg over de ontwikkeling van het schoolklimaat. In een teamvergadering aan het
begin van het schooljaar worden afspraken gemaakt om planmatig het pedagogisch klimaat aan de orde te
stellen.
* Expliciet opnemen van maatregelen tegen het pesten in de gedragscode – huisregels van de school.
* Het aanpakken van het pestprobleem, na constatering en leerlingoverleg middels een draaiboek of
stappenplan "Pesten op school" (zie Voor gedrag een 8).
* In het cursusjaar wordt gericht gebruik gemaakt van de lessen van Kinderen en hun sociale talenten in het
kader van de sociaal-emotionele ontwikkeling.
* Aan het einde van het cursusjaar worden er afspraken gemaakt met betrekking tot de start van het nieuwe
jaar, met name wat betreft het begeleiden van de groepvorming met de volgende leerkracht.
Bij de opening van het jaar worden deze afspraken nog een keer aangescherpt.
* Tijdens de ouderbezoeken wordt altijd gevraagd of de ouders signalen hebben gekregen dat hun kind
anderen treitert, getreiterd wordt of aangeeft dat anderen in de klas of op school getreiterd worden.
* Ouders wordt gevraagd om een keer in de twee jaar een vragenlijst veiligheid in te vullen. De resultaten
worden geanalyseerd en uitgewerkt.
* Er wordt gebruik gemaakt van een jaarplan van activiteiten om het pesten te helpen voorkomen.
* Aan het einde van het cursusjaar wordt de hierboven vastgestelde lijn geëvalueerd. Daarbij wordt
besproken of het protocol voldoende heeft voorzien in de voorkomende situaties en of aanvullingen nodig
zijn.

Maatregelen in de groep
Onderbouw

Middenbouw
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* Regelmatig aandacht in
kringgesprekken besteden aan het
omgaan met elkaar in christelijk
perspectief.
* In de eerste schoolweken naast een
gesprek over pesten:
* Gebruik maken van een voorleesen/of prentenboek waarin het thema
pesten vanuit christelijk perspectief
aan de orde komt.
Groep 1-2: Die Daan toch - R.
Mourits-den Boer
Het mooiste visje van de zee
(prentenboek)

* Duidelijke afspraken met de groep
maken over de aanpak van ruzies.
* Duidelijkheid in de stellingname
(volgens gedragscode) tegen pesten.
* Bevorderen van een positief
pedagogisch klimaat door
stelselmatige aandacht aan alledaags
positieve activiteiten - versterken van
het wijgevoel.
* gebruik maken van de lessenserie
sociaal-emotionele ontwikkeling
(KINDEREN EN HUN SOCIALE
TALENTEN)

* Regelmatig aandacht besteden aan
het omgaan met de ander vanuit
verschillende invalshoeken.

* Regelmatig aandacht besteden aan het
omgaan met de ander vanuit
verschillende invalshoeken.

* 2x per jaar opstellen van een
sociogram.

* 2x per jaar opstellen van een
sociogram.

* In de eerste schoolweken naast een
gesprek over pesten:

* In de eerste schoolweken naast een
gesprek over pesten:

* Gebruik maken van een
voorleesboek waarin het thema pesten
vanuit christelijk perspectief aan de
orde komt.:

*Gebruik maken van een voorleesboek
waarin het thema pesten vanuit
christelijk perspectief aan de orde komt

groep 3: Iedereen is anders –
Vrouwke Klapwijk
groep 4: Maaike en Marijke helpen
Bram) - J.A. Koetsier-Schokker
groep 5: Zo'n vriend als Richard –
Ineke Baron-Janssen

F. Schoolpijn
*Duidelijke afspraken met de groep
maken over de aanpak van ruzies.
*Komen tot een klassenprotocol in de
6-8e week over het omgaan met
elkaar.
* Duidelijkheid in de stellingname
(volgens gedragscode) tegen pesten.
*Bevorderen van een positief
pedagogisch klimaat door
stelselmatige aandacht aan alledaagse
positieve activiteiten – versterking van
het wijgevoel.
*Lessenserie KINDEREN EN HUN
SOCIALE TALENTEN

groep 6: Pesten doet pijn - J.F. van de
Poel
Groep 7: Vechten tegen pesten –
Geurtje Leguijt
groep 8: Meier – Frans van
Houwelingen
* Invullen van Vragenstrip
Pesten/Pesttest en analyseren van
gegevens.
*Duidelijke afspraken met de groep
maken over de aanpak van ruzies.
*Komen tot een klassenprotocol in de
6-8e schoolweek met voortdurende
aandacht voor de naleving.
*Duidelijkheid in de stellingname
(volgens gedragscode) tegen pesten.
*Bevorderen van een positief
pedagogisch klimaat door stelselmatige
aandacht aan alledaagse positieve
activiteiten - versterking van het
wijgevoel.
*Lessenserie KINDEREN EN HUN
SOCIALE TALENTEN

Individuele maatregelen
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* Aanpak van het probleem van het pesten door middel van de niet-confronterende methode-bij onderhuids pesten.
Elementen daarbij zijn: aan de orde stellen van een algemeen probleem om op die manier bij het probleem in de klas te
komen - de ervaring buitengesloten te zijn gebruiken - lessen geven uit de map "KINDEREN EN HUN SOCIALE
TALENTEN"- werken aan een goed pedagogisch klimaat - regelmatige groepsactiviteiten uitvoeren.
* Aanpak van het probleem pesten door de confronterende methode - bij duidelijke signalen/constateringen inzet van
het draaiboek/stappenplan "Pesten op school".
Elementen daarbij zijn:
1. De constatering van pesten is reden om te reageren op het pestgedrag volgens de gedragscode.
2. De constatering wordt gemeld aan de betreffende groepsleerkracht.
3. De melding gaat gepaard met de inzet van het stappenplan pesten op de Willem Teellinckschool.
4. In het stappenplan wordt vanuit de signalering, de eerste fase, de stap gemaakt naar diagnosticering en remediering. Er
vindt minimaal een uitwerking plaats van de volgende zaken:
1. Er vindt een gesprek plaats tussen de pester en de zondebok.
2. Voldoet dit gesprek niet (in die zin dat het pesten toch doorgaat) of zijn er meerdere leerlingen bij betrokken,
dan vindt een gesprek met de hele klas plaats.
3. De ouders worden erbij betrokken, in die zin dat ze in kennis worden gesteld van de geconstateerde
treitersituatie.
4. De leerkracht meldt de geconstateerde treitersituatie aan het team.
5. Met name als er een treitersituatie geconstateerd is, bevraagt de leerkracht zichzelf over zijn of haar
functioneren. Waar nodig brengt de leerkracht wijzigingen aan in zijn of haar functioneren.
6. Bij een leerling bij wie het zondebok of pester zijn vooral voort lijkt te komen uit een gebrek aan
weerbaarheid, invoelingsvermogen in anderen en sociale vaardigheden kan met de ouders gesproken worden
over een eventuele vaardigheidstraining vanuit het Eleos/DE.
7. Als zich voortdurend escalaties voordoen op het plein, wordt er extra pleinwacht ingezet.
8. Er wordt regelmatig contact onderhouden met de betreffende leerlingen, de groep en de ouders om te horen of de
genomen maatregelen succes hebben en houden of dat er andere stappen nodig zijn.

AANPAK VAN DE RUZIES EN PESTGEDRAG IN VIER STAPPEN:
Willem Teellinckschool protocol pesten september 2011
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Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten proberen zij en wij:

STAP 1:
Er eerst zelf ( en samen) uit te komen.

STAP 2:
Op het moment dat een van de leerlingen er niet uitkomt ( in feite het onderspit delft
en verliezer of zondebok wordt) heeft deze het recht en de plicht het probleem aan de
meester of juf voor te leggen.
STAP 3:
De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderingsgesprek en probeert
samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken.
Bij herhaling van pesterijen / ruzies tussen dezelfde leerlingen volgen sancties
(zie bij consequenties).
STAP 4:
Bij herhaaldelijke ruzie/ pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en houdt
een bestraffend gesprek met de leerling die pest /ruzie maakt. De fases van bestraffen
treden in werking (zie bij consequenties).
Ook wordt de naam van de ruziemaker/ pester in de “Pleinwacht” map genoteerd. Bij
iedere melding in de map omschrijft de leerkracht ‘de toedracht’. Bij de derde
melding in de map worden de ouders op de hoogte gebracht van het ruzie-pestgedrag.
Leerkracht(en) en ouders proberen in goed overleg samen te werken aan een
bevredigende oplossing.
De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste en begeleidt de pester, indien nodig in
overleg met de ouders en/of externe deskundigen.

CONSEQUENTIES
Willem Teellinckschool protocol pesten september 2011
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De leerkracht heeft het idee dat er sprake is van onderhuids pesten.
In zo’n geval stelt de leerkracht een algemeen probleem aan de orde om langs die weg
bij het probleem in de klas te komen.

De leerkracht ziet dat een leerling wordt gepest
(of de gepeste of medeleerlingen komen het bij hem melden)
En vervolgens leveren stap 1 t/m 4 geen positief resultaat op voor de gepeste.

De leerkracht neemt duidelijk een stelling in.
De straf is opgebouwd in 5 fases; afhankelijk hoelang de pester door blijft gaan met
zijn/ haar pestgedrag en geen verbetering vertoond in zijn / haar gedrag:
FASE 1:
❖
❖
❖
❖
❖

Een of meerdere pauzes binnen blijven
Nablijven tot alle kinderen naar huis vertrokken zijn
Een schriftelijke opdracht zoals een stelopdracht over de toedracht en zijn of haar rol in
het pestprobleem
Door gesprek: bewustwording van wat hij of zij met het gepeste kind uithaalt
Afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen. De naleving van deze
afspraken komen aan het einde van iedere week (voor een periode van een maand) in een
kort gesprek aan de orde. De afspraken/hulpplan soc-emo worden opgenomen in het
LVS.

FASE 2:
❖ Een gesprek met de ouders, als voorgaande acties op niets uitlopen. De medewerking van de
ouders wordt nadrukkelijk gevraagd om een einde aan het probleem te maken. De school heeft
alle activiteiten vastgelegd in de ‘Pleinwacht’ map/LVS en de school heeft al het mogelijke
gedaan om een einde te maken aan het pestprobleem.
FASE 3:
❖ Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp worden ingeschakeld zoals de
Schoolbegeleidingsdienst, de schoolarts van de GGD of schoolmaatschappelijk werk.
Fase 4:
❖ Bij aanhoudend pestgedrag kan er voor gekozen worden om een leerling tijdelijk in een andere
groep te plaatsen, binnen de school.
Fase 5:
❖ In extreme gevallen kan een leerling geschorst of verwijderd worden.
( zie hiervoor het protocol – toelaten, schorsen en verwijderen leerlingen))

BEGELEIDING VAN DE GEPESTE LEERLING:
Willem Teellinckschool protocol pesten september 2011
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Medeleven tonen en luisteren en vragen: hoe en door wie wordt er gepest
Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat doet hij/zij voor tijdens en na het
pesten
Huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil
uitlokken. De leerling in laten zien dat je op een andere manier kunt reageren.
Zoeken en oefenen van een andere reactie bijvoorbeeld je niet afzonderen
Het gepeste kind in laten zien waarom een kind pest.
Nagaan welke oplossing het kind zelf wil
Sterke kanten van de leerling benadrukken
Belonen (schouderklopje) als de leerling zich anders/beter opstelt
Praten met de ouders van de gepeste leerling en de ouders van de pester(s)
Het gepeste kind niet overbeschermen bijvoorbeeld naar school brengen of ‘ik zal het de pesters
wel eens gaan vertellen’. Hiermee plaats je het gepeste kind juist in een uitzonderingspositie
waardoor het pesten zelfs nog toe kan nemen.

BEGELEIDING VAN DE PESTER:
Praten; zoeken naar de reden van het ruzie maken/ pesten (baas willen zijn, jaloezie, verveling,
buitengesloten voelen)
Laten inzien wat het effect van zijn/ haar gedrag is voor de gepeste.
Excuses aan laten bieden
In laten zien welke sterke (leuke) kanten de gepeste heeft
Pesten is verboden in en om de school: wij houden ons aan deze regel; straffen als het kind wel
pest – belonen (schouderklopje) als kind zich aan de regels houdt.
Kind leren niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen, de ‘stop-eerst-nadenken-houding’ of
een andere manier van gedrag aanleren.
Contact tussen ouders en school; elkaar informeren en overleggen. Inleven in het kind; wat is de
oorzaak van het pesten? *
Zoeken van een sport of club; waar het kind kan ervaren dat contact met andere kinderen wel
leuk kan zijn.
Inschakelen hulp; sociale vaardigheidstrainingen ; Jeugdgezondheidszorg; huisarts; GGD

* Oorzaken van pestgedrag kunnen zijn:
❖
❖
❖
❖
❖

Een problematische thuissituatie
Voortdurend gevoel van anonimiteit (buitengesloten voelen)
Voortdurend in een niet-passende rol worden gedrukt
Voortdurend met elkaar de competitie aan gaan
Een voortdurende strijd om macht in de klas of in de buurt

ADVIEZEN AAN DE OUDERS:
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Ouders van gepeste kinderen:
a. Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind.
b. Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat, probeert u contact op te nemen met de ouders
van de pester(s) om het probleem bespreekbaar te maken.
c. Pesten op school kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken
d. Door positieve stimulering en zgn. schouderklopjes kan het zelfrespect vergroot worden of weer
terug komen.
e. Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een activiteit
f. Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt
Ouders van pesters:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Neem het probleem van uw kind serieus
Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden
Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen
Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet
Besteed extra aandacht aan uw kind
Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport
Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind
Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat

Alle andere ouders:
a. Neem de ouders van het gepeste kind serieus
b. Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan
c. Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag.
d. Geef zelf het goede voorbeeld
e. Leer uw kind voor anderen op te komen.
f. Leer uw kind voor zichzelf op te komen

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel:

“ Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich
optimaal kunnen ontwikkelen”
Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste
situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken
Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om
met veel plezier naar school te gaan!

Willem Teellinckschool protocol pesten september 2011

19

