
Pesten? Natuurlijk niet! 

Tabor College- Oscar Romero                       2018 - 2019 
 

Hoe gaan wij om met pesten? 
Iedere leerling heeft het recht om met plezier en een veilig 
gevoel naar school te gaan. 
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Inleiding 
 
De leerling staat centraal op het Oscar Romero. Elke leerling moet actief en met plezier 
deel kunnen nemen aan het onderwijs, dat past bij het niveau, de kwaliteiten en talenten 
van die leerling. Het is daarom erg belangrijk dat iedere leerling eigen keuzes durft te 
maken en dat deze gerespecteerd worden door medeleerlingen en docenten. Als de 
keuzes worden gerespecteerd, kan iedere leerling zich optimaal ontwikkelen en wordt de 
leerling goed voorbereid op keuzes voor het vervolgonderwijs en op een respectvolle 
participatie in de maatschappij. 
 
Op het Oscar Romero proberen wij pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten 
wel of niet aan de orde is, moet het onderwerp pesten met de leerlingen bespreekbaar 
worden gemaakt. Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de 
ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen. Wanneer pesten ondanks alle 
inspanningen toch de kop opsteekt, beschikt onze school over een directe aanpak. 
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Pesten 
 
 
Pesten wat is dat? 
 
We doen allemaal wel eens iets (al dan niet bewust) wat een ander niet bevalt. 
Echter, wanneer de ander aangeeft dat dit moet stoppen en je gaat toch door, dan spreken 
we van pesten. 
 
 
Rollen bij pesten 
 
• De Pester: Is vaak onzeker en wil graag aardig en stoer gevonden worden. Denkt door te   
pesten dat iedereen hem/haar grappig vindt. 
• De Gepeste: Voelt zich vaak verdrietig en eenzaam. Durft vaak niets terug te doen of het 
te vertellen, is bang dan nog meer gepest te worden. 
• De Meepester: Doet mee met pesten, denkt dat hij/zij er dan bij hoort.  
Is bang om zelf gepest te worden. 
• De Helper: Neemt het op voor de gepeste. Vindt het niet goed dat er gepest wordt en is 
niet bang voor de pester. Helpt graag en is daarom vaak populair.  
• De Stiekemerd: Vindt het goed dat er gepest wordt, maar bemoeit zich er niet mee. Is 
bang om zelf gepest te worden. Roept anderen erbij om het pesten te steunen. 
• De Buitenstaander: Denkt dat er in de klas niet gepest wordt en het kan hem/haar ook 
niets schelen. Zolang hij/zij er zelf maar geen last van heeft. 
 • De Stille: Bemoeit zich er niet mee. Vindt het pesten wel gemeen, maar durft niets te 
doen of te zeggen, is bang zelf gepest te worden. 
 
 
Oorzaken van pestgedrag kunnen zijn: 
 
• Een problematische thuissituatie 
• Het gevoel hebben buitengesloten te worden 
• Dingen moeten doen die je niet wilt 
• Niet onder willen doen voor een ander 
• Een voortdurende strijd om macht in de klas of in de buurt 
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Aanpak van pestgedrag en ruzies 
 
 
Op het Oscar Romero vinden wij de ontwikkeling van vaardigheden, persoonlijke 
kwaliteiten, kennis van andere culturen en normen en waarden van groot belang. Met name 
de ontwikkeling van vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten moet leerlingen in onze 
moderne maatschappij in staat stellen om te anticiperen op de snelle veranderingen in de 
samenleving (‘een leven lang leren’). De ontwikkeling van normen en waarden en kennis 
van andere culturen draagt bij aan het kunnen functioneren in een multiculturele 
samenleving. Om deze kennis en kwaliteiten eigen te maken, worden de volgende dingen 
aangeboden op onze school. Deze middelen zijn voor iedere leerling dagelijks bereikbaar. 

 
 

Mentorlessen 
In de mentor- en/of studielessen in de brugklas wordt het onderwerp pesten behandeld. 
Binnen deze lessen wordt uitgebreid tijd besteed aan onderwerpen als veiligheid, omgaan 
met elkaar, rollen in een groep, aanpak van ruzies, enzovoorts. Ook wordt er gewerkt aan 
de individuele houding van de leerling. 

 
Rots en Water  
Als blijkt dat er extra hulp nodig is, kunnen de leerlingen aangemeld worden voor de 
individuele Rots en Water training. Dit geldt voor alle rollen in de pestsituatie, dus niet 
alleen die van de gepeste. Deze training wordt buitenschools, maar wel op kosten van de 
school, door een extern bureau verzorgd.  
 
Gedragsregels 
Een effectieve methode om pesten te stoppen of binnen de perken te houden, is het 
afspreken van regels voor de leerlingen. Binnen de school bestaan er gedragsregels. Deze 
worden met de leerlingen besproken en zijn altijd van toepassing. 

 
Mentoraat 
De mentor gaat te allen tijde in gesprek met de klas als er zich een pestsituatie voor doet. 
De mentor brengt de situatie in kaart en bepaalt samen met de leerlingen en ouders welke 
route bewandeld gaat worden. 
 
Vertrouwenspersonen 
Mevrouw Bijl (docente Frans) en meneer De Kroon (docent muziek) zijn beiden 
vertrouwenspersonen bij ons op school. Ook bij hen kunnen de leerlingen terecht met 
pestproblemen. 

 
Voorbeeldgedrag   
Het voorbeeld van de leerkrachten is van groot belang. Er zal minder gepest worden in een 
klimaat waarin duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden 
aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost, maar worden uitgesproken. 
Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en de leerlingen wordt niet geaccepteerd. 
Leerkrachten en ouders horen duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke gedragingen. 
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Sociogram  
Om sociale relaties en verbindingen die in een groep spelen zichtbaar te maken, kan door 
de mentor een sociogram worden afgenomen. Een sociogram bestaat uit een aantal 
gerichte vragen waarvan de antwoorden later in een grafiek kunnen worden omgezet. 
Hierin wordt de aantrekking en afstoting tussen groepsleden weergegeven. Pestgedrag kan 
op deze wijze aan het licht komen. 

 
Ouders 
Ouders spelen een zeer belangrijke rol in het hele proces. Wanneer kinderen van huis uit 
meekrijgen wat de gevolgen zijn van pesten en als ouders uitleggen dat pesten NOOIT 
mag, zullen de leerlingen minder snel pesten en sneller vervelende zaken melden bij hun 
ouders. 

 
De ouders kunnen in eerste instantie een gesprek aangaan met hun eigen kind. Ook is er 
altijd de mogelijkheid om op school een gesprek te plannen. Dan kunnen mentor, ouders en 
leerlingen om de tafel gaan om samen een oplossing te zoeken. 

 
 

 
Door middel van de bovenstaande stappen proberen wij pesterijen en ruzies te voorkomen. 
Wanneer leerlingen toch ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten, zetten zij en wij de 
volgende stappen. 
 
STAP 1 
Probeer er eerst zelf (en samen) uit te komen. De leerlingen kunnen altijd eerst proberen 
om het probleem zelfstandig op te lossen, vooral in het beginstadium is dit de beste 
oplossing. Dit is niet makkelijk en daarom wordt er in de mentorlessen aandacht besteed 
aan dit onderwerp. 
 
STAP 2 
Op het moment dat één van de leerlingen er niet uitkomt, heeft deze het recht en de plicht 
het probleem aan de docent/mentor voor te leggen.  
 
STAP 3 
De benaderde docent of mentor brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderend gesprek 
en probeert samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen. Vervolgens worden er 
duidelijke afspraken gemaakt. De afspraken worden in Magister genoteerd. Indien gewenst 
kunnen ouders bij het gesprek betrokken worden. Bij herhaling van pesterijen / ruzies 
tussen dezelfde leerlingen volgen sancties (zie: consequenties). 
 
STAP 4 
Bij herhaaldelijke ruzie / pestgedrag neemt de docent  duidelijk stelling en houdt een 
opvoedkundig gesprek met de leerling die pest /ruzie maakt. De fases van bestraffen 
treden in werking (zie: consequenties). Een verslag van dit gesprek en de eventuele 
vervolgmaatregelen worden genoteerd in Magister; ook wordt er wederom contact 
opgenomen met de ouders. 
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CONSEQUENTIES 
 
FASE 1 
 
• Door middel van een gesprek: bewustwording bewerkstelligen voor wat er met het 

gepeste kind gebeurt. Daarnaast achterhalen waarom de leerling pestgedrag vertoont 
(eventueel Rots en Water training). 

• Afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen. De naleving van deze 
afspraken wordt genoteerd in Magister. 

• Tijdens een extra uur op school schrijft de pester een verslag over de situatie en wat hij 
of zij aan zichzelf wil gaan veranderen. 

 
FASE 2 

 
• Een gesprek met de ouders: als voorgaande acties op niets uitlopen en de 

gedragsveranderingen niet worden nageleefd. Samen met de ouders wordt gezocht 
naar een oplossing om een einde aan het probleem te maken. De school legt de 
activiteiten vast in Magister. 

 
FASE 3 
 
• Bij aanhoudend pestgedrag kan de leerling worden besproken in het ZAT (zorg advies 

team). Bij dit gesprek zijn meerdere deskundigen aanwezig die door kunnen verwijzen 
naar instanties buiten school of intern kunnen helpen zoeken naar een oplossing.   

 
FASE 4 
 
• Bij aanhoudend pestgedrag kan er voor gekozen worden om een leerling voor 

bepaalde tijd te schorsen.  
 
FASE 5 
 
• In extreme gevallen kan een leerling verwijderd worden. 
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Begeleiding 
 
Van de gepeste leerling 
 

• Medeleven tonen, luisteren en vragen: hoe en door wie wordt er gepest. 
• Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat hij/zij doet voor, tijdens en na het pesten. 
• Huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester uitlokt. De 

leerling in laten zien dat je op een andere manier kunt reageren. 
• Zoeken en oefenen van een andere reactie. 
• De gepeste leerling in laten zien waarom iemand  pest. 
• Nagaan welke oplossing de leerling 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). 
• De  gepeste leerling niet ‘over’ beschermen. Bijvoorbeeld door deze naar school te 

brengen of uitspraken doen zoals ‘ik zal het de pesters wel eens gaan vertellen’. 
Hiermee plaats je de gepeste leerling  juist in een uitzonderingspositie, waardoor het 
pesten zelfs nog kan toenemen. 

 
 
Begeleiden 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 op 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 

de leerling  wel pest – belonen (schouderklopje) als de leerling  zich aan de regels 
houdt; 

• Leerling leren om niet meteen kwaad te reageren, hem/haar leren zich te beheersen,  
de ‘stop eerst-nadenken-houding’ of een andere manier van gedrag aanleren. 

• Contact tussen ouders en school: elkaar informeren en overleggen. Inleven in de 
leerling, wat is de oorzaak van het pesten? 

• Zoeken van een sport of club, waar de leerling kan ervaren dat contact met andere 
kinderen wel leuk kan zijn. 

• Inschakelen hulp, sociale vaardigheidstrainingen, Jeugdgezondheidszorg, huisarts, 
GGD. 
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Adviezen aan de ouders  
 
Van gepeste leerlingen 
 

• Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind. 
• Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat, probeer dan contact op te nemen 

met de ouders van de pester(s) om het probleem bespreekbaar te maken. 
• Als u signalen van pesten op school krijgt, kunt u dit het beste direct met de mentor 

bespreken. 
• Door positieve stimulering en zogenaamde schouderklopjes kan het zelfrespect 

vergroot worden of weer terug komen. 
• Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een hobby. 
• Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt. 

 
Van pesters 
 

• Ontken niet meteen wat je kind doet (bijv. “zo is mijn kind niet"). Kinderen laten heel  
verschillend gedrag zien in verschillende situaties. Pestkoppen gedragen zich thuis 
anders dan op school.  

• Ga het gepeste kind niet beschuldigen (bijv. “ze gedraagt zich ook raar").  
• Praat met je kind over wat er gebeurt. Je kind zal zijn gedrag waarschijnlijk goed 

praten (bijv. "het was maar een geintje", "zij vraagt er ook om met die stomme 
kleren", "hij heeft mijn spullen ook kapotgemaakt". Je kunt aangeven dat hoe een 
ander kind zich ook gedraagt of eruit ziet, dit is nooit een reden mag zijn om gepest 
te worden.  

• Praat met je kind over de gevolgen: een gepest kind heeft verdriet en pijn van het 
pesten. Gepeste kinderen worden bang en ontwikkelen faalangst. Soms hebben 
gepeste kinderen de rest van hun leven last van de gevolgen van het pesten. Maak 
je kind gevoelig voor wat het anderen aandoet. Pestkoppen hebben vaak geen idee 
wat zij anderen aandoen.  

• Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden. 
• Besteed extra aandacht aan uw kind. 
• Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een hobby. 
• Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind. 
• Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat. 

 
Voor alle andere ouders 
 

• Neem de ouders van het gepeste kind serieus. 
• Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan. 
• Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag. 
• Geef zelf het goede voorbeeld. 
• Leer uw kind voor anderen op te komen. 
• Leer uw kind voor zichzelf op te komen. 
• Wanneer er op school iets is gebeurd en het is opgelost, kom er dan thuis niet op 

terug. Opgelost is opgelost! 
• Denk er eens over na wat u zoal bespreekt aan tafel, bedenkt u zich dan dat 

kinderen heel veel horen en opslaan! 
 


