
Pedagogische huisstijl OBS Op Avontuur

Het team van Op Avontuur heeft afspraken gemaakt rondom de vormgeving van een
pedagogische huisstijl. Hierbij wordt uitgegaan van een een schoolbrede aanpak gericht op
het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en
gedragsproblemen worden voorkomen.

Wij handelen vanuit de principes van Pedagogisch Tact. De relatie tussen leerkracht en
leerling vormt de basis voor ons handelen. Hieruit komt voort dat we niemand buitensluiten,
maar altijd in verbinding blijven met het kind. Dit geldt ook voor de relaties tussen de
kinderen onderling. Iedereen moet zich veilig voelen om zich geaccepteerd te voelen en om
tot ontwikkeling te komen.

Wat verstaat Op Avontuur onder een pedagogische huisstijl?

Onder een pedagogische huisstijl verstaan we gelijksoortige handelwijzen en houdingen door
leerkrachten op pedagogisch gebied in vergelijkbare omstandigheden. Deze gelijksoortige
handelwijzen hebben onderlinge afspraken als basis. We noemen dat een huisstijl, omdat
het bij de school en bij de mensen die er werken past.

Waarom een pedagogische huisstijl op Op Avontuur?

Zoals leerkrachten op didactisch vlak een schoollijn volgen, zo willen we dit ook op
pedagogisch gebied. Het is op het gebied van gedrag en gedragsproblematiek uiterst
belangrijk dat er een heldere lijn wordt gevolgd. Naar de kinderen toe levert dit voorspelbaar
gedrag op van de volwassene: onder bepaalde omstandigheden handelen de volwassenen
op een gelijksoortige manier. In de beleving van het kind wordt het gedrag van de
volwassenen minder willekeurig. De kinderen ondervinden dan ook meer steun aan het
gedrag van de volwassenen. Voor de leerkrachten levert het betrouwbaarheid op: ik kan erop
vertrouwen dat mijn collega in bepaalde omstandigheden ongeveer net zo handelt als ik zou
doen. Ik kan erop vertrouwen dat het goed gaat. Ik kan voortgaan waar hij of zij opgehouden
is.

Het hebben van een pedagogische huisstijl, geconcretiseerd in heldere afspraken,
werkwijzen en houdingen maakt het mogelijk elkaar te ondersteunen in het realiseren van
een goede sociaal emotionele ontwikkeling en een gezond klimaat in iedere groep.

Een huisstijl impliceert dat hetgeen de leerkrachten in hun groep uitvoeren, verbonden is met
een gezamenlijk onderschreven visie. Geconcretiseerd in heldere afspraken, werkwijzen en
houdingen en onderhouden door open, professionele communicatie.

Op Avontuur gebruikt de methode De Vreedzame School waarmee de sociaal emotionele
ontwikkeling van de kinderen wordt bevorderd. De kinderen krijgen vaardigheden aangeleerd
waarmee zij kunnen opgroeien tot sociale, mondige burgers. Door middel van de Vreedzame
School spreken de kinderen één taal op het gebied van deze sociale vaardigheden.
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De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

● op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
● op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
● constructief conflicten op te lossen
● verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
● open te staan voor verschillen tussen mensen.

Aan het begin van ieder schooljaar staat binnen vreedzame school het maken van
klassenregels centraal. Deze worden duidelijk zichtbaar in ieder lokaal opgehangen.
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Start en einde van de dag

Het verwelkomen van de kinderen

Het team van Op Avontuur vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk ieder kind individueel
wordt begroet en verwelkomd bij de start van de dag bij binnenkomst in de school. Dat kan
door een groet, door iets positiefs te zeggen tegen het kind, door het hebben van een
moment van oogcontact, door een glimlach, door een kleine aanraking, door een
stimulerende opmerking te maken als een kind iets aardigs doet voor of zegt tegen een
ander kind, etc. Ieder kind weet en voelt zo dat het erbij hoort, dat het er mag zijn.

Om dit te realiseren en om ervoor te zorgen dat de lessen op tijd kunnen beginnen gaat voor
de kinderen van groep 1 tot en met groep 8 de eerste zoemer om 8.25 uur. De leerlingen
komen dan binnen en de leerkrachten zijn aanwezig bij de deur van hun klas. Om 8.30 uur
gaat de tweede zoemer: alle kinderen zijn binnen en de lessen gaan beginnen.

Als de kinderen binnen komen hangen zij hun jas en tas aan de kapstok. De kinderen van
groep 1/2 zetten hun eten en drinken in de kast en starten in de klas in de kring of met een
inloop. De kinderen vanaf groep 3 starten met lezen of met hun weektaak.

Bij ons op school is het gewoon dat de kinderen juf of meester zeggen en dan de voornaam
van de juf of de meester. Leerkrachten praten op een respectvolle wijze met en over
kinderen, ouders en elkaar. Dit maken zij zichtbaar in houding, gedrag en taalgebruik.

Ouders die iets meer te vertellen of te vragen hebben dan een korte mededeling of een korte
vraag in de gang, nemen contact op met de school om een afspraak te maken met de
leerkracht van hun kind. Dit gebeurt vóór 8.20 uur of na 14.00 uur.

Waar mogelijk wordt goed gedrag van kinderen bij binnenkomst voortdurend positief
bevestigd en wordt goed gedrag steeds benoemd. Te denken valt bijvoorbeeld aan rustig
lopen in de gang, op normaal volume met elkaar praten, vriendelijk taalgebruik hanteren etc.
Leerkrachten vertonen modelgedrag naar elkaar.

Ook leerkrachten begroeten elkaar onderling als zij op school komen. Zij gaan even bij elkaar
langs, begroeten elkaar, tonen belangstelling voor elkaar, elkaars werk en persoonlijke
omstandigheden.

Het uitgaan van de school

Bij het uitgaan van de school om 14.00 uur lopen de leerkrachten van groep 1 t/m 5 mee met
de kinderen naar buiten. Ze zien toe dat alle kinderen rustig naar buiten gaan en houden,
waar mogelijk, toezicht op datgene wat bij het naar huis gaan op het schoolplein gebeurt,
totdat alle kinderen van het schoolplein verdwenen zijn. De leerkrachten van de bovenbouw
lopen mee tot de deur van het lokaal en houden toezicht op wat er in de gang gebeurt.

Om 14.15 uur hebben de leerkrachten pauze en drinken met elkaar een kopje koffie/thee. De
werkdag duurt officieel tot 16.30 uur. De leerkrachten zeggen elkaar gedag bij het naar huis
gaan
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Organisatie tijdens de pauzes

Twee keer per dag is er voor de kinderen een pauze. Rond tien uur is er een korte pauze van
15 minuten en rond twaalf uur is er een pauze van 30 minuten. TIjdens beide pauze
momenten gaan de kinderen met hun leerkracht naar buiten.

Tijdens de kleine pauze eten de kinderen bij voorkeur een gezond tussendoortje. Op
dinsdag, woensdag, donderdag eten alle kinderen fruit. Ook nemen de kinderen voor deze
pauze iets te drinken mee van thuis. Tijdens de grote pauze eten de kinderen brood en
nemen zij iets te drinken.

Er wordt met 2 groepen tegelijkertijd buiten gespeeld. Zo is er voor iedereen voldoende
ruimte en is er ook voldoende toezicht.

De buitenspeelmaterialen worden onder toezicht van de leerkracht naar buiten gehaald en
ook weer opgeruimd.

Gedragsverwachtingen op Op Avontuur

Middenruimte/gang

● We lopen rustig
● We gebruiken het podium voor het spelen met Lego/Knexx duplo trein
● We laten de werkplekken weer netjes achter als we er gewerkt hebben
● we zetten de boeken op de goede manier terug in de boekenkasten
● we gaan op een nette manier met de materialen om
● We praten met onze normale stem (dus niet schreeuwen)
● We gaan correct om met ons chromebook
● We zorgen ervoor dat je niemand stoort

Kopieerruimte

● We denken om privacygevoelige gegevens bij kopieerapparaat.
● Kopieerapparatuur wordt alleen door leerkrachten en stagiaires bediend
● Kinderen geven alleen na toestemming van de leerkracht een printopdracht.

Toiletten

● Er is een onderbouw- en bovenbouw toiletgroep
● Er gaat per groep 1 kind tegelijk naar het toilet
● We trekken na gebruik het toilet door
● T/m groep 3 is er in de groep een WC kaartje/WC ketting
● Je wast je handen met zeep
● Je plast in de WC-pot
● We gebruiken een gepaste hoeveelheid toiletpapier
● Papieren handdoekjes gaan in de prullenbak
● We draaien de kraan dicht
● we gaan niet naar de wc tijdens instructie
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Schoolplein

● er is toezicht door de leerkracht
● er wordt op het plein niet gefietst, fietsen staan in de stalling naast het plein
● de pauze is van 10.15-10.30 en 12.15 -12.30 uur
● de schuur gaat open om speelgoed te pakken als een leerkracht op het plein is
● de zandbak gaat open in overleg, en wordt na afloop weer afgedekt
● bovenbouw mag naar het veld met meester Roel
● wij klauteren/klimmen niet over het hek maar gaan door de poort
● wij spelen op het plein, en niet daarbuiten
● speelgoed gaat niet mee naar het bos, mits daar toestemming voor is gevraagd
● geen speelgoed in de huisjes
● speelgoed wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is (dus bijv. niet voetballen met

emmers)
● de kartskelters zijn voor leerlingen vanaf groep 3 (als je erop past)
● groep 1 t/m 5 mag op de (kleuter) fietsen en karren
● Na afloop van het buitenspelen wordt het speelgoed netjes opgeruimd in de schuur,

hier staat een leerkracht bij

Social media en smartphones
Social media nemen in het leven van ouders én kinderen een steeds belangrijkere plek in.
Eén van de uitdagingen die daarbij horen is, dat we ervoor zorgen dat we steeds rekening
houden met de privacy van anderen en dat we ook in de digitale wereld respectvol omgaan
met elkaar en met de school.
Steeds meer kinderen beschikken over een smartphone, en dat is prima, want ze moeten
daar vooral ook mee leren omgaan. Op school echter willen we de volgende regels hanteren:

● een mobiel gaat alleen mee naar school als dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld ouders
zijn aan het werk, de leerling woont buiten Kolhorn)

● tijdens schooltijd zit de mobiel in de tas van de leerling of de leerkracht past die dag
op de telefoon

● Tijdens schooltijd mogen kinderen gebruik maken van de schooltelefoon indien nodig
● Leerkrachten gebruiken hun mobiel tijdens de lessen alleen indien noodzakelijk. Privé

gebruik van de mobiel kan in de pauzes of na schooltijd.

Extra gelden de volgende regels:
● Mobiele telefoons mogen mee op eigen risico (de school aanvaardt geen enkele

verantwoordelijkheid voor beschadigde of verloren persoonlijke eigendommen).
● Foto’s maken op school of op het schoolplein mag niet zonder toestemming van een

leerkracht en van diegene die wordt gefotografeerd. (AVG formulier)
● In de klas kunnen smartphones enz. gebruikt worden indien ze een essentiële

bijdrage leveren aan het leerproces en met instemming van de leerkracht.
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Beleid overtreden van gedragsregels

We spreken kinderen altijd aan als ze…

● onbeleefd zijn tegen een medewerker of een andere volwassene (grote mond geven)
● onaardig zijn tegen een ander kind
● niet gehoorzamen
● schelden
● liegen
● non-verbaal negatief reageren (bijv. een vuile blik, een opgestoken middelvinger, …)
● agressief gedrag tegen medeleerlingen/leerkracht/volwassene (dwz schoppen, slaan,

knijpen, spugen, … )
● met spullen gooien, spullen laten slingeren, iets stuk maken
● kinderen niet bij naam noemen, maar met iets anders benoemen
● pesten
● herhaaldelijk niet reageren op correcties van de leerkracht/volwassene bij niet

luisteren
● weglopen van school.

Aanpak overtreden van gedragsregels

Wanneer een leerling de gedragsregels overtreedt  die binnen de school gelden , dan kan
hierop gereageerd worden met een opvoedkundige of ordemaatregel.

Opvoedkundige maatregelen zijn pedagogische handelingen die beogen sociaal gewenst
gedrag te bevorderen en leerlingen proberen te vormen.
Voorbeelden van opvoedkundige maatregelen zijn;

● Een leerling na laten komen om na schooltijd een gesprek te voeren
● Tijdelijk buitengesloten van meedoen:  op een bepaalde plek in de klas of op het plein

gedurende een korte tijd (2 à 10 minuten).
Opvoedkundige maatregelen worden door de leerkracht aan een kind opgelegd.
Gaat het nog steeds mis, dan wordt het kind verwijderd uit de klas: dan gaat het voor een
bepaalde tijd – met werk – naar een ander klaslokaal of naar de IB-er of directeur. In dit geval
worden de ouders geïnformeerd.
Gebeurt dit frequent, dan nemen we contact op met de ouders en bespreken we samen met
ouders en kind wat er nodig is om het gedrag te verbeteren.

Stap 1 Incident De leerkracht neemt pedagogische maatregelen om het
gedrag van de leerlingen zodanig te corrigeren dat de leerling,
binnen afzienbare tijd, weer kan deelnemen aan de
groepsactiviteiten.
De pedagogische maatregelen vinden plaats in de groep, in
het groepslokaal of in de nabijheid van het groepslokaal.

Groep 1 t/m 8:
• Waarschuwen en het gewenste gedrag aangeven
• Vaste plek in de klas om na te kunnen denken, daarna een
gesprekje met het kind
• De leerling wordt met zinnig werk bij een andere collega in
de klas gezet .
Voor alle groepen geldt dat kinderen tijdens de pauze niet
alleen voor straf binnen blijven.
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Voor alle groepen geldt dat een probleem met een kind te
allen tijde afgesloten wordt met een gesprekje, maar dit mag
niet ten koste gaan van de effectieve lestijd van de hele
groep.

Stap 2 Periodiek

(overtreden van
gedragsregels bijv. 4
keer in de 2 weken)

Deze stap geldt voor alle groepen.
• Als er sprake is van het herhaaldelijk overtreden van de
gedragsregels (periodiek), is dossiervorming erg belangrijk.
Alle incidenten moeten worden genoteerd in Esis.
• Wanneer straf volgens het afgesproken stappenplan binnen
de groep niet toereikend is, wordt de leerling buiten de groep
naar een andere leerkracht gebracht. De leerkrachten dienen
onderling af te spreken naar welke groep kinderen gaan voor
een time-out.

- Eventueel een briefje meegeven hoe lang de leerling
moet blijven.

- Als een leerling naar een andere leerkracht wordt
gebracht (met zinnig werk en voor een afgesproken
tijd) bemoeit die leerkracht zich niet met het conflict.
Het kind zit daar ter afkoeling.

- De leerkracht communiceert zakelijk en het kind voert
het opgedragen werk uit.

- De leerkrachten voeren na schooltijd een gesprek met
het kind, waarbij het kind maximaal 15 minuten nablijft.

- Ten alle tijde moet het conflict met de leerling worden
opgelost door de leerkracht die het conflict heeft met
de leerling.

• Als verwacht wordt dat de leerling zich fysiek of verbaal zal
verzetten, dan afspraken maken dat de directie/IB de leerling
zal brengen en halen na de afgesproken tijd.
• De directie en/of intern begeleider wordt door de leerkracht
op de hoogte gebracht.
• Als het storende gedrag vier keer in de twee weken
voorkomt dan stelt de leerkracht de ouders telefonisch op de
hoogte en worden zij uitgenodigd op gesprek om het gedrag
te bespreken.
• Naar aanleiding van het gesprek wordt een verslag
geschreven door de leerkracht, dit wordt door ouders
ondertekend en in het leerling‐dossier opgenomen.
• Als het gedrag van de leerling hierna nog niet verbeterd, dan
wordt er een handelingsplan met een kind contract door de
leerkracht opgesteld. De ouders worden uitgenodigd om dit te
bespreken en te ondertekenen. Binnen 2 weken na de start
van het plan moet het gedrag zichtbaar verbeterd zijn. Zo niet,
dan is er sprake van een structureel probleem  (stap 3).
Zo nodig wordt externe hulp ingeschakeld en/of wordt het kind
in het OT ingebracht.
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Stap 3 Structureel Het gedrag van de leerling blijft storend en mogelijk
bedreigend voor medeleerlingen en leraren. De leerling wordt
nu onder de hoede van de directie geplaatst. Als de directie/
niet aanwezig is, dan neemt de IB-er de leerling onder haar
hoede. Wanneer het kind stopt met zijn gedrag gaat hij/zij na
een gesprek terug naar de klas.
Van tevoren wordt met ouders besproken wat er gebeurt
indien directie of IB niet aanwezig is. Dan kunnen ouders
ervoor kiezen om hun kind op te halen van school.
In deze fase worden alle incidenten consequent beschreven
door de leerkracht en vermeld in het dossier van de leerling.

De ouders worden zo spoedig mogelijk op school uitgenodigd
door de directie, om:
‐het gedrag van hun kind te bespreken
‐hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid als opvoeders
‐gezamenlijk te zoeken naar een pedagogische oplossing.
Bij deze gesprekken is de ouder, de groepsleerkracht en een
directielid aanwezig. In dit gesprek wordt ook een zichtbare
sanctie afgesproken voor het kind.
Het gesprek wordt voorbereid door de groepsleerkracht en het
directielid.
In elke situatie zal er gezocht worden naar een oplossing
waarbij het welzijn van de leerling, groep en leerkracht
centraal staat.
Het is daarbij van belang dat zowel de ouders als de school
zich hierin kunnen vinden. Als de grenzen van de school
worden overschreden, zal binnen het OT worden gezocht
naar een passende oplossing.  De melding in de Verwijsindex
of bij Veilig Thuis (Adviespunt Melding Kindermishandeling)
behoort tot de mogelijkheden.  Als de school van mening is
dat een kind bedreigd wordt in zijn/haar ontwikkeling kan hier
een beroep op gedaan worden.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan:

● (herhaaldelijk) schoolverzuim
● Overtreding van de schoolregels
● Agressief gedrag
● Bedreiging,
● Vandalisme
● Seksuele intimidatie

Bij herhaaldelijk gedrag zonder verbetering na waarschuwing, wordt er een ordemaatregel
genomen.
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Beleid ordemaatregelen
Naast opvoedkundige maatregelen bestaan er ook ordemaatregelen. Deze zijn oplopend in
zwaarte.

● De schriftelijke berisping;
● De overplaatsing naar een parallel-klas of een andere vestiging van de school van

het bevoegd gezag.
● De schorsing;
● De verwijdering;

Omdat orde-maatregelen de rechtspositie van de leerling raken, geldt dat uitsluitend het
bevoegd gezag, dhr Paul Moltmaker, gerechtigd is tot het opleggen van een ordemaatregel.
Voordat het bevoegd gezag tot verwijdering overgaat, kan zij ervoor kiezen om eerst een
schriftelijke waarschuwing voor een verwijdering te geven. Het bevoegd gezag is vrij in
zijn/haar beslissing of, en zo ja welke, ordemaatregel hij/zij wil nemen. Wil het bevoegd
gezag overgaan tot het opleggen van een ordemaatregel, dan is het onder andere van
belang dat:

● Er een evenredige verhouding bestaat tussen de overtreding die de leerling heeft
begaan en de orde-maatregel die wordt opgelegd;

● De leerling enige mate van schuld heeft gehad aan de normschending;
● De ordemaatregel door het bevoegd gezag wordt opgelegd conform de procedurele

regels die hiervoor gelden.

Voor de procedure schorsing en verwijdering verwijzen wij naar de VOS-ABB katern
Toelating en verwijdering in het primair onderwijs (blz 25 & 26)

Beleid omgaan met pestgedrag

Pestgedrag is ontoelaatbaar op onze school, wij zullen alles in werking stellen om dit gedrag
uit te bannen. Wij handelen volgens ons pestprotocol.
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Anti pest protocol
Op Op Avontuur werken we vanuit de principes van Pedagogisch Tact. De relatie tussen
leerkracht en kind vormt de basis voor ons handelen. Hieruit komt voort dat we niemand
buitensluiten, maar altijd in verbinding blijven met het kind. Dit geldt ook voor de relaties
tussen de kinderen onderling. Iedereen moet zich veilig voelen om zich geaccepteerd te
voelen en om tot ontwikkeling te komen. Pesten vormt een bedreiging voor deze waarden en
dit vinden wij daarom ontoelaatbaar. In dit anti-pestprotocol wordt beschreven op welke
manier wij willen voorkomen dat er wordt gepest binnen de school en hoe we, als het
gebeurt, handelen om het te stoppen.

Preventie
Er is een verschil tussen pesten en plagen. De ontvanger bepaalt altijd of er sprake is van
pesten. Het onderscheid tussen plagen en pesten wordt in iedere groep onder de aandacht
gebracht, zodat kinderen zelf het onderscheid leren maken. In iedere groep wordt duidelijk
gemaakt dat pesten ontoelaatbaar is.

Plagen Pesten

● gebeurt af en toe
● is 1 tegen 1
● kinderen zijn gelijkwaardig aan

elkaar
● het gebeurt over en weer
● beide kinderen kunnen erom lachen
● het vertrouwen in elkaar blijft
● als de ander het niet leuk vindt, stop

je zelf en wil je het zelf goed maken

● gebeurt structureel
● er is een machtsverschil, de gepeste

kan zich niet verdedigen
● het is gemeen
● het gebeurt stiekem
● er zijn meerdere kinderen tegen 1
● het is moeilijk te stoppen

We werken met de methode Vreedzame school. Om pesten te voorkomen, investeren we in
de Gouden Weken waarin groepsafspraken en omgangsregels worden afgesproken,
investeren we in een positief groepsgevoel, hebben we aandacht voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling en investeren we in persoonlijk contact vanuit Pedagogisch Tact.
Ieder jaar wordt een sociogram opgesteld om vanuit inzicht in de onderlinge verhoudingen te
werken aan een positieve groepsvorming (Stoeltjesdans wordt aanbevolen).
Om digitaal pesten te voorkomen, leren wij kinderen vanaf groep 6 hoe zij op een gezonde
en respectvolle manier met elkaar omgaan op social media. Hierin volgen wij het protocol
`Social media op school´??
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Pesten
We gaan er vanuit dat in iedere groep gepest kan worden. Zo blijven wij zelf scherp op
signalen die kunnen duiden op pesten.
Signalen van pesten kunnen zijn:

- Het kind is vaak afwezig of ziek
- Het kind wordt door medeleerlingen aangesproken met een bijnaam
- Het kind haalt plotseling slechtere resultaten
- Het kind wordt regelmatig als laatste gekozen bij het indelen van groepjes of het

samenwerken
- Het kind is vaak alleen tijdens de pauzes
- Het kind komt ruim voordat de les begint naar de klas of blijft na de les hangen

Om ervoor te zorgen dat kinderen niet met pestervaringen blijven lopen, wordt ervoor
gezorgd dat alle kinderen weten bij wie ze terecht kunnen als zij zich gepest voelen (of bij de
eigen leerkracht of bij de anti-pest coordinator). Ook ouders zijn hiervan op de hoogte.
Onder pestgedrag verstaan we:

● Beledigen
● Buitensluiten
● Negeren
● Afpakken van bezit
● Schelden
● Structureel negatief spreken over een ander
● Verbaal en fysiek geweld
● Online pesten (uitsluiting WhatsApp, verspreiden beeldmateriaal, dreigtweets,

misbruik prive gegevens)
Bij pesten zijn altijd een aantal rollen zichtbaar in de groep:

Pester initiatiefnemende dader

Aanmoediger pest niet actief, maar ziet de lol ervan in, haalt anderen erbij, geen
besef van het leed van de ander

Meeloper doet actief mee met pesten, maar neemt geen initiatief (pest niet
zonder de pester)

Gepeste slachtoffer

Helper steunt de gepeste door het voor hem op te nemen of iets steunends te
zeggen tegen hem

Omstander
heeft last van de pestsituatie, maar doet niets, kan anderen ook
aankijken en niets doen

Buitenstaander heeft niets met de situatie te maken (lkr, ouder, andere groep, andere
lkr)

Bij signalen van pesten kijken wij welke kinderen welke rol innemen binnen de groep en
welke dynamiek er heerst. Soms nemen kinderen meerdere rollen in.
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Aanpak bij pesten
We nemen signalen van pesten of klachten van kinderen en ouders altijd serieus.
De volgende stappen worden genomen (5 sporen aanpak):

1. Hulp aan het gepeste kind
Luister naar het verhaal van het kind. Neem het serieus en geef het gevoel dat het kind
erkend en gesteund wordt.
Samen denken over oplossingen en samenwerken aan oplossingen (neem nooit
maatregelen op eigen initiatief, maar betrek altijd het kind erbij. Bespreek wat het kind zelf
kan doen en welke ondersteuning jij kan geven)
Aanleren van sociale vaardigheden
Eventueel deskundige hulp inschakelen (schoolmaatschappelijk werk)
Vervolggesprek plannen om te horen hoe het gaat
Als het nodig is kun je doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon of de anti-pest coordinator

2. Hulp aan de pester
Bespreek met het kind wat pesten voor een ander betekent
Verbeter de relaties van de pester met andere kinderen (SoVa)
Zorg ervoor dat het kind zich veilig voelt (vaak is een pester onzeker en is pesten een manier
om te stijgen in populariteit) en leg uit wat jij als leerkracht daaraan gaat doen
Grenzen stellen en consequent handhaven
Het kind helpen zich aan de regels te houden
Plan vervolggesprekken

3. Mobiliseren van de zwijgende middengroep
Extra aandacht voor groepsvorming (kinderen moeten zich verantwoordelijk gaan voelen
voor elkaars welzijn en leren hoe ze elkaar kunnen helpen)
Groepsgesprek over pesten en de verschillende rollen (rollenspel om te oefenen wat je
vanuit een bepaalde rol tegen een andere rol kunt zeggen, wat je doet als je een andere rol
inneemt)
Bespreken hoe je helper kunt zijn (schaalvraag stellen in hoeverre je al een helper bent)
Oplossingsgerichte groepsgesprek (geef vooral de pester de kans om mee te denken wat er
anders moet, om hem de kans te geven een andere rol in te nemen; stel de kinderen voor:
stel dat iedereen een hele fijne week heeft in deze groep, hoe zouden de kinderen in deze
groep zich dan gedragen, wat zou er anders zijn?)
Steungroep-aanpak

● in gesprek met het gepeste kind (bij wie voel je je veilig?)
● steungroep maken (dit ‘veilige’ groepje aanvullen met pester en meelopers)

○ empathie voor het gepeste kind vergroten
○ oplossingsgericht aanpak: wat gaan we doen? hoe kunnen we het gepeste

kind helpen?
● vervolgafspraak (evalueren, zoek naar successen)
● belonen (successen vieren)
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4. Professionaliseren van/ hulp bieden aan ouders
Neem ouders serieus. Ouders zijn deskundig op het gebied van hun kind en geven daarom
relevante informatie. Met een goede samenwerking tussen kind, school en ouders ontstaat er
versterking. Toon begrip voor de emotie van ouders. Informeer ouders welke stappen zijn
genomen en welke afspraken zijn gemaakt. Neem ze mee in het gezamenlijke doel en maak
het doel positief (doel is niet het straffen van de pester, maar weer op een positieve manier
aansluiten in de groep). Wees daarbij eerlijk, duidelijk en realistisch. Wees bereikbaar.
Verwijs zonodig door naar de anti-pest coördinator of schoolmaatschappelijk werk.

5. Als school verantwoordelijkheid nemen/ professionaliseren van leerkrachten
De anti-pest coördinator zorgt voor de evaluatie van het anti-pestprotocol en het
anti-pestbeleid. Hierbij wordt extra aandacht gegeven aan het signaleren van pestsignalen
en aan de aanpak ervan. Leerkrachten kunnen voor vragen en tips terecht bij de anti-pest
coördinator.
Registreer pestincidenten in Esis en meld dit bij de anti-pest coordinator.

Als pesten niet stopt
Als het niet lukt om het pesten te doorbreken, zijn er voor de pester de volgende
consequenties:

1. pauze binnen blijven, nablijven, gesprek, schriftelijke opdracht, duidelijke afspraken,
ouders informeren

2. gesprek en medewerking ouders, waarbij directeur en leerplicht aansluiten
3. deskundige hulp inschakelen, in een andere groep plaatsen
4. als dit niet helpt, wordt het protocol schorsen/verwijderen ingezet

Adviezen aan de ouders
● Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek.
● Als pesten niet op school gebeurt, bespreek het probleem met de ouders
● Pesten op school kunt u het beste met de leerkracht bespreken
● Stimuleer uw kind positief, het zelfrespect zal groeien
● Stimuleer uw kind in het samenspel, sportclub
● Blijf in gesprek met school en houd de signalen nauwlettend in de gaten
● Probeer achter de mogelijke oorzaken te komen
● Besteed extra aandacht aan uw kind
● Raak niet in paniek: elk kind loopt de kans gepest of een pester te worden
● Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van de school staat
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