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Anti-pest protocol Trifolium 

Pesten is een veel voorkomend en niet makkelijk op te lossen probleem. De school heeft een 

plan van aanpak voor het voorkomen van pesten. Dit plan krijgt vorm in het bevorderen van een 

goed pedagogisch klimaat in de groepen en op school. Op Trifolium gebeurt dit met de methode 

Vreedzame School. In onze dagelijkse praktijk schenken  wij voortdurend aandacht aan een goed 

pedagogisch klimaat. Daarnaast werken wij met het groepsplan Sociaal Emotionele ontwikkeling. 

Wij vinden het tevens belangrijk dat alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid nemen, ouders, 

de gepeste, de pesters, de meelopers en het schoolteam en samen werken aan een goede 

oplossing. 

De schoolleiding heeft een leidende rol in de aanpak van de pestproblematiek. Beknopt kan dit 

weergegeven worden in de volgende (actie) punten: 

a. Bewustwording. Op elke school wordt gepest. Men moet zich realiseren dat er wat aan 

gedaan moet worden. De aanpak staat niet op zichzelf, maar moet onderdeel zijn van 

schoolbeleid als onderdeel van een goed pedagogisch klimaat. 

b. Stellingname. De schoolleiding moet naar buiten toe, zowel naar leerkrachten, naar 

leerlingen als naar ouders duidelijk maken dat pesten niet toelaatbaar is.  

c. Maatregelen.De schoolleiding moet zorgen dat er een plan van aanpak is om pestgedrag 

aan te pakken.  

d. Bestrijding van pesten ondersteunen. 

Voor leerkrachten gelden dezelfde aandachtspunten.  

De leerkracht moet gespitst zijn op signalen die de kant van pesten op kunnen gaan. De 

groepsleerkracht maakt naar de leerlingen toe duidelijk dat pesten ontoelaatbaar is. We kennen  

preventieve maatregelen om pesten te voorkomen, een goed pedagogisch klimaat is daar 

voorwaarde voor.  

 

Plan van aanpak als pesten geconstateerd wordt. 

Wanneer we pestgedrag vermoeden, treedt degene die dit signaleert onmiddellijk in actie. In 

overleg met de groepsleerkracht, contactpersoon, Intern Begeleider of anti- pest coördinator 

wordt een vervolg traject uitgestippeld. De directie wordt ook op de hoogte gebracht. In deze 

vervolgroute volgen we een meersporige aanpak waarin we onderscheid maken in activiteiten 

gericht op: 

-de dader; er vindt een gesprek plaats om de situatie te verduidelijken. Hierin wordt tevens 

duidelijk gemaakt welk gedrag niet acceptabel is. Daarna wordt gewenst gedrag benoemd 

-het slachtoffer; er vindt een gesprek plaats waarin de situatie duidelijk uiteen gezet wordt. Het 

slachtoffer moet zich gehoord voelen, zijn gevoelens kunnen uiten. 

-de ouders; zowel ouders van slachtoffers als ‘daders’ en of meelopers worden van de situatie 

en afspraken omtrent de situatie (consequenties/ begeleiding) op de hoogte gebracht. Waar 

nodig vindt een gesprek plaats 

-de meelopers; er vindt een gesprek plaats (in de groep) om de situatie te verduidelijken. Hierin 

wordt tevens duidelijk gemaakt welk gedrag niet acceptabel is. Ook hier wordt gewenst gedrag 

benoemd. 

-het schoolteam. Afspraken die gemaakt zijn rondom de situatie worden met collega’s gedeeld 
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om, bij het toezicht tijdens de lessen, bij het 

buitenspelen en dergelijke, een consequente aanpak te handhaven. 

Inzetten van de schoolmaatschappelijk werker, ondersteuningsadviseur en/ of Interne 

begeleiding op zowel groeps-als individueel niveau, inclusief ondersteuning naar ouders behoort  

tot de mogelijkheden. Dit geldt voor alle betrokkenen. 

Er wordt verslaglegging gedaan in het leerlingvolgsysteem. 

 

Het belang van vangnetten. 
Zelfs al doe je als school een krachtige poging om het pesten tegen te gaan, dan nog kan pesten 
de kop op steken. In dat geval is het belangrijk dat het slachtoffer altijd bij een school 
contactpersoon of stichtings contactpersoon moet kunnen aankloppen voor hulp.  
Contactpersonen worden aangesteld door resp. het bevoegd gezag en de schoolleiding en 
gepubliceerd in de schoolgids. Voldoen de contacten met deze persoon niet, dan is er de 
mogelijkheid een klachtenprocedure in werking te stellen. Klachtencommissie en 
klachtenprocedure wordt ingesteld door het bevoegd gezag van de school. Het adres staat in de 
schoolgids, de procedure is op aanvraag verkrijgbaar. 

 

Deze versie van ons anti- pest protocol is een beknopte versie. Het volledige document is op 
aanvraag verkrijgbaar bij de directie, anti- pest coördinator of contactpersoon. 
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