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1. Inleiding :
Onze school wil een veilige plek zijn voor alle kinderen. In ons opvoedingsproject kan je
lezen dat het ‘welzijn’ van de kinderen voor ons op de eerste plaats komt. Jammer genoeg lukt
dit niet altijd. Sommige kinderen worden namelijk gepest door anderen en kunnen zich
daardoor bang, onzeker en ongelukkig gaan voelen. Wanneer je niet goed in je vel zit, heeft
dit gevolgen voor je zelfvertrouwen en je leerprestaties.
Onderzoek geeft aan dat pesten op school een hardnekkig probleem is. In Vlaamse scholen
wordt gemiddeld één op vijf kinderen gepest. Als ouder, als school kan je dit niet alleen
oplossen. Daarom is het belangrijk dat we hier samen aan werken.
Met dit pestbeleid hopen we dat alle partijen (leerlingen, ouders, leerkrachten, directie en
CLB) weten hoe te reageren als er zich een pestprobleem voordoet, waardoor uiteindelijk alle
kinderen zich op onze school goed voelen.

2. Het verschil tussen plagen, ruzie en pesten.
Wat is plagen ?
Plagen is van korte duur, is onschuldig en gebeurt meestal spontaan. Kinderen die elkaar
plagen, doen dat vaak om de beurt. Humor en aandacht vragen, halen vaak de bovenhand. Als
kinderen aangeven dat het niet leuk meer is, moet dit ophouden. Wat fout loopt, kan sneller
recht gezet worden. Er is geen blijvende psychische of fysieke schade.
Wat is ruzie ?
Ruzie maken mag, hoe raar dit ook klinkt. Het helpt kinderen om sociale vaardigheden te
ontwikkelen. Zowel volwassenen als kinderen maken wel eens ruzie. Dit hoort bij het
samenleven. Je kan ruzie maken omdat je ergens niet akkoord mee gaat. Je hebt een andere
mening hebt of je hebt andere interesses. Als je ruzie maakt, zeg je soms dingen die niet zo
bedoeld zijn en die harder overkomen dan verwacht. Je hebt meestal onmiddellijk spijt van
wat er gezegd is. Daarom is het heel belangrijk dat er na ruzie tijd gemaakt wordt om zich te
verzoenen ( terug vriendjes worden) of om zich te verontschuldigen.
Wat is pesten ?
Pesten is met opzet iemand pijn willen doen, iemand uitlachen of uitsluiten, iets vernielen of
iemand laten merken hij voor jou waardeloos is. Pesten begint vaak met kleine, onschuldige
plagerijen. De pestkoppen stoppen niet zomaar, het gedrag blijft zich herhalen.
Iemand is het mikpunt van pesterijen als hij/zij herhaaldelijk en langdurig blootstaat aan
negatieve handelingen verricht door één of meerdere personen.
Bij pesten is de dader sterker dan het slachtoffer. Het is dezelfde leerling die wint en dezelfde
die meermaals verliest. Die laatste voelt zich eenzaam, verdrietig, onzeker en vooral onveilig.
Directe pesters vernederen, schelden, dreigen, maken hun slachtoffer belachelijk, stampen,
slaan, duwen, vernielen spullen… . Indirecte pesters sluiten het slachtoffer uit met roddels,
leugens, negeren … .

Melden of klikken ?
Vertellen wat je overkomt of ziet gebeuren, doe je niet zomaar. De kans bestaat dat de
pestkop jou ook kan beginnen pesten of je een klikspaan noemt.
Onder klikken verstaan we:
je wil dat de pester gestraft wordt
Onder melden verstaan we:
je wil dat de pester met het gedrag stopt

3. Signalen herkennen van slachtoffers en pesters
Enkele mogelijke signalen van slachtoffers:
-

ze lijken niet echt vrienden te hebben of vaste vriendjes verdwijnen
ze worden vaak als laatste gekozen bij een spel
ze geven een onzekere indruk
ze zien er ongelukkig uit
ze worden uitgelachen
ze komen thuis met beschadigde spullen
ze komen niet graag meer naar school
ze gedragen zich ook thuis wat anders
ze klagen over zich niet lekker voelen terwijl er medisch niets aan de hand is
…

Deze lijst is zeker niet volledig. Elk kind reageert anders op het pestgedrag. Wees gewoon
waakzaam wanneer je kind ander gedrag begint te vertonen.
Enkele mogelijke signalen van pestkoppen:
-

ze proberen vaak te overheersen in allerlei situaties
ze aanvaarden geen tegenwerking ( van andere leerlingen)
ze doen heimelijk
ze spotten, lachen andere kinderen uit
ze intimideren
ze maken dingen van andere leerlingen stuk of nemen de spullen gewoon af
ze sluiten bepaalde leerlingen uit
ze trekken andere leerlingen mee om hetzelfde te doen
ze hanteren geweld of bedreigen de slachtoffers

4. Wat kunnen de gevolgen zijn van het pesten?
Als we beseffen wat de gevolgen kunnen zijn, gaan we zeker onze ogen niet sluiten voor de
signalen. Het blijft niet bij blauwe plekken of een nachtje piekeren over een kwetsend woord.
De pesterijen kunnen een leven lang iemand achtervolgen.
De gevolgen voor beide partijen zijn niet te onderschatten. Iedereen gaat lijden onder de
pesterijen omdat de groepsgeest bedorven is.

Het slachtoffer kan:
- een minderwaardigheidsgevoel krijgen en zich daardoor onzeker gedragen
- amper nog voor zichzelf opkomen
- zijn vertrouwen verliezen tegenover andere mensen
- schoolangst hebben, maar ook andere angsten kunnen de kop opsteken later in het leven
- concentratiestoornissen ontwikkelen
- geen initiatieven meer durven nemen
- in het ergste geval depressief worden en later zelfmoordneigingen vertonen.
Het kan dat de pester:
- op lange termijn geen echte vrienden meer overhoudt
- verstrikt raakt in de pestrol en ondanks een positieve verandering in zijn gedrag, de grootste
moeilijkheden ondervindt om een andere rol aan te nemen.
- op latere leeftijd in botsing komt met de maatschappij (crimineel gedrag, ontslag,…)
- moeite blijft ondervinden voor een goede omgang met anderen.

5. Samenwerken met ouders rond pesten
We streven naar een goede samenwerking en communicatie tussen ouders en de school. Het is
belangrijk dat we samen op zoek gaan naar een oplossing om het pesten te doen stoppen.
Indien u zich als ouder zorgen maakt, vragen heeft i.v.m. bepaald gedrag van een ander kind
is het aangewezen de leerkracht hierover aan te spreken. Als ouder zelf een ander kind
aanspreken over zijn/haar gedrag is absoluut geen optie. Dit is erg bedreigend voor elk kind
en tussen onze schoolmuren moet elk kind zich geborgen en veilig kunnen voelen.
Indien je kind aangeeft dat het gepest wordt op school en het niet durft te melden op school,
probeer je kind dan toch te stimuleren het aan de leerkracht te vertellen.
Als dit niet lukt, moet je steeds contact opnemen met de school. Je kan als ouder steeds
terecht bij de klasleerkracht, de directie, het zorgteam en het CLB.
Wanneer je het vermoeden hebt dat jouw kind zelf pest, kan je best de school hierover
inlichten en samen op zoek gaan naar een manier om dit gedrag te stoppen.
Blijf thuis tijd maken om samen met je kind te praten. Laat hem/haar duidelijk voelen dat je
het probleem samen met de school zal aanpakken. Geloof samen dat er een eind aan dit
gedrag zal komen.
Tracht door gerichte vragen te stellen de situatie zo goed mogelijk in te schatten. In zo’n
situatie zijn verschillende partijen betrokken en deze hebben vaak een andere kijk op het
gebeuren.
Geef als ouder zelf het goede voorbeeld. Praat erover en stimuleer je kind om voor zichzelf en
anderen op te komen, op een positieve manier.
Bespreek ook de gevolgen van pestgedrag en laat duidelijk je afkeuring blijken.

Reageer positief op elke gedragsverbetering, hoe miniem ook.

6. Waarom dit plan?
Omdat kinderen vaak de stap niet durven zetten naar volwassenen om te zeggen dat ze gepest
worden. Veel voorkomende drempels zijn:
- ze schamen zich voor wat ze overkomt
- ze zijn bang dat ze niet geloofd zullen worden
- ze vrezen nog ergere pesterijen uit wraak
- ze denken dat ze zelf de schuld zullen krijgen
- ze kunnen moeilijk inschatten welke handelingen of uitspraken aanvaardbaar zijn.
Bij vermoeden van pesten dienen wij als opvoeders onze aandacht te verhogen, nog beter te
observeren. Vaak wordt bijlange niet alles verteld.
Dan rijst de vraag hoe we het best tot een oplossing komen. Duidelijke afspraken op de school
zijn nodig. Een uniforme aanpak geeft de beste resultaten.

7. Aanpak binnen de school
Het is niet mogelijk om in je eentje het pesten te stoppen of te voorkomen. Daarom vragen we
aan iedereen om de klas- en schoolafspraken na te leven.
In het begin van het schooljaar bespreken de leerkrachten met de kleuters en de leerlingen
onze klas- en schoolafspraken.

Afspraken
Wat doen we preventief?
1. Elke leerkracht heeft met de kinderen een kringgesprek over verdraagzaamheid en pestgedrag.
Ze bespreken samen wat verdraagzaamheid en pesten zijn. De meester of de juf laat duidelijk
voelen welk gedrag gewenst is en welk gedrag op onze school niet thuishoort en dat hij of zij het
niet zal nalaten de nodige maatregelen te nemen.
In onze godsdienstmethode werken we rond ‘geweldloze communicatie’. Via deze weg proberen
we de kinderen weerbaar te maken.
2. Tijdens het klasgesprek maken we duidelijk dat kinderen altijd bij de leerkracht terecht kunnen
met hun problemen. Hulp vragen is zeker niet hetzelfde als klikken.
Alle kinderen zijn verantwoordelijk om een pestprobleem aan te kaarten. Kinderen die dit liever
anoniem doen kunnen dit door onopgemerkt een briefje op de lessenaar te leggen. Toch prefereren
we de mondelinge communicatie omdat het probleem door vraagstelling meteen veel beter in
kaart kan gebracht worden.
3. Ook via het axenrapport is er extra aandacht voor verdraagzaamheid en pesten. Alle klassen
werken hier aan via verschillende activiteiten (toneel, poppenkast, muziek, beeldend, …).
4. Wanneer onze leerkrachten voelen dat er spanning is in de klas, nemen wij het initiatief om een
sociogram af te nemen in de klas. Op die manier krijgen we een beeld van de klasgroep. Dit kan
ons helpen om tijdig in te grijpen.

Wat als er toch gepest wordt?
1. Bij melding of vermoeden van pestgedrag zal de leerkracht in eerste instantie proberen een
goed beeld te krijgen van de situatie. Daarna zal de leerkracht de kinderen bij zich roepen om dit
uit te praten. Dit kan klassikaal of individueel. Het hangt af van de situatie.
2. De klasleerkracht brengt de collega’s op de hoogte. Zo kunnen zij tijdens het toezicht extra
waakzaam zijn. De klasleerkracht zal elke dag eventjes kort de betrokken leerlingen bij zich
roepen om bij te sturen. Hierbij kan de axenroos een nuttig instrument zijn. Doorheen het ganse
schooljaar dient daarom aandacht geschonken te worden aan ‘de axendieren die in de
schijnwerper staan’.
3.Leerkracht zal ook de ouders op de hoogte brengen. Dit zowel van het kind dat pest als van het
kind dat gepest wordt.
4. Indien de school niet op de hoogte is, vragen wij de ouders uitdrukkelijk om de school te
verwittigen!
5. In onze school kunnen de zorgjuf en de directeur bemiddelen als leerkrachten een tweede
opinie willen of ook wanneer leerlingen wensen te praten met een andere leerkracht.
Voor ouders zijn deze personen ook een aanspreekpunt in de school bij pestgedrag.
6. Voor ernstig pestgedrag roepen wij ook de hulp in van het CLB.
Een concrete aanpak:
1. Individuele aanpak met het slachtoffer

toffer over zijn problemen te praten.
2. Individuele aanpak met de pestkop
Praat met hem over zijn ongewenst gedrag, niet over zijn persoon. Waarom heb je dit gedaan?
Was er een conflict? Vraagt de pestkop om aandacht? Wil hij macht uitoefenen op het slachtoffer?
Zou hij dat zelf ook willen ervaren?
Hem kwetsen of kleineren helpt niet.
Probeer een dialoog op te bouwen, zodat hij inziet dat het pestgedrag onaanvaardbaar is.
Maak concrete afspraken! Wat ga je doen om het weer goed te maken? Wat als het nog eens
gebeurt? Hoe ga je erop letten?
3. Gesprek met de ouders
Ouders van het slachtoffer voelen zich vaak verveeld of beschaamd.
Werk samen met de ouders een plan uit.
Overtuig de ouders dat pesten niet hopeloos is en dat er op school wel degelijk aan gewerkt
wordt.
Probeer andere ouders (van de zwijgende meerderheid) ertoe te overhalen om thuis over
pestgedrag te praten met hun kinderen en het te veroordelen.

4. Op klasniveau
Hou een klasgesprek of een kringgesprek. Kies nooit de zijde van de pestkop.
Laat meelopers oplossingen en voorstellen bedenken.
Vraag de "zwijgende meerderheid" als sociale controleur op te treden. Dit betekent dat zij er
op toezien dat de pester zijn afspraken nakomt.
Herinner de kinderen aan de klasafspraken die gemaakt zijn.
5. Op schoolniveau
Meld het pestgedrag aan alle collega’s en aan de directie.
Alle leerkrachten houden verscherpt toezicht gedurende de eerstvolgende dagen.
Praat openlijk over het probleem, ook met de ouders van de pestkop en de gepeste.
Werk, indien mogelijk, vooral preventief. Dit vraagt minder energie en is effectiever dan een
actie na de feiten.
6. Maatregelen
De verschillende stappen zijn hierboven kort beschreven. Wanneer pestgedrag zich hardnekkig
blijft voordoen na herhaalde gesprekken met de verschillende betrokkenen zal er gezocht worden
naar een gepaste maatregel voor de pester en indien nodig de hulp ingeroepen worden van het
CLB.
7. Een consequente evaluatie op regelmatige basis
Op geregelde tijdstippen wordt nagegaan of er zich pestgedrag voordoet. Indien zich een geval
voordeed wordt gevraagd aan het slachtoffer of hij / zij effectief niet meer gepest wordt / is.

8. ADVIEZEN
Voor ouders:
School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. Toch moet iedere
partij waken over haar eigen grenzen. Het kan nooit de bedoeling zijn dat ouders op school (en
ook niet aan de poort of op de weg naar school of thuis) eigenhandig het probleem willen
oplossen. Er moet overleg zijn met de leerkrachten en/of de directie. Ook de ouders kunnen dus
steeds met vragen terecht bij in de eerste plaats de klasleerkracht of de directie. Probeer dit
overleg te voeren zonder de aanwezigheid van uw kind, zodat iedereen vrijuit kan praten.
Voor een pestgedrag op school blijft de inbreng van ouders bij voorkeur beperkt tot het aanreiken
van informatie en tot het ondersteunen van de aanpak van de school. Neem EERST contact op
met de school alvorens in contact te treden met de ouders van de andere partij. De emotionele
betrokkenheid bij uw eigen kind kan soms te groot zijn om een juist inzicht te krijgen.
Ouders maken thuis tijd om met hun kinderen over het probleem te praten en laten het kind
duidelijk aanvoelen dat ze achter de aanpak van de school staan. Geloof samen met uw kind dat er
een eind aan pesten zal komen.
Indien u erachter komt dat uw kind zijn probleem niet durft melden op school, vragen wij u om
uw kind in eerste instantie toch te stimuleren om naar de leerkracht toe te stappen. Pas als dit niet
lukt, neemt u zelf contact met de school.
Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat of in een club, probeert u contact op te nemen
met de verantwoordelijken van de club om het probleem bespreekbaar te maken. Een school mag
immers niet voor conflicten buiten haar eigen muren verantwoordelijk gesteld worden. Toch kan

het geen kwaad om ook hiervan de school op de hoogte te brengen. Vaak breiden broeihaarden
zich uit naar andere locaties.
Ouders geven zelf het goede voorbeeld hoe een conflict kan opgelost worden.
Stimuleer uw kind om voor zichzelf op te komen, maar ook voor anderen.
Geloof niet steeds alles wat uw kind zegt, maar tracht door gerichte vraagstelling het aanhoren
van alle partijen een mening te vormen vooraleer u uw oordeel uitspreekt over uw zoon of
dochter.
Stimuleer uw kind zeker niet om het recht in eigen hand te nemen en zeker niet op een
gewelddadige manier.
Indien uw kind op school reeds bestraft werd voor zijn daden, is het niet nodig om thuis nog een
extra straf op te leggen. Wijs wel in een gesprek op de gevolgen van zijn pestgedrag en laat
duidelijk uw afkeuring blijken. Reageer ook positief op elke gedragsverbetering, hoe bescheiden
ook.
Voor de gepeste:
Loop rechtop, zelfverzekerd en met opgeheven hoofd (lichaamstaal speelt een essentiële rol!) *
Kijk in de spiegel en zeg met luide stem ‘nee’ of ‘laat me met rust’. Dit houdt de pester op
afstand!
Speel de bedreigende situatie na in een rollenspel en oefen hoe je rustig en zelfverzekerd kan
reageren.
Negeer het pesten en doe alsof je er niet door geraakt wordt. Draai je om, loop snel weg en vertel
het aan een volwassene.
Reageer op spottende opmerkingen met telkens hetzelfde antwoord. Dit verveelt de pestkop.
Blijf in een grote groep met meerdere kinderen.
Leer vervelende gewoonten die aanleiding kunnen geven tot pesten, af.
Maar… vertel het zeker aan de klasleerkracht, de zorgjuf of de directie! Samen staan we sterk!

