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Een anti-pestbeleid voor onze school 
 

1. Waarom een antipestbeleid? 

 Pesten is een fenomeen dat helaas in alle milieus en omgevingen 

voorkomt.  Bovendien is het soms moeilijk vast te stellen (het gebeurt zeer geniepig), 

waardoor het lang kan doorgaan en de gevolgen voor het slachtoffer niet mogen 

onderschat worden. 

 De bedoeling van dit beleidsplan is proberen pesten in onze school te 

weren.  Bovendien willen we alle kinderen sensibiliseren en hen bewust laten worden 

van wat pesten is en wat het teweeg brengt bij zowel het gepeste kind als bij de 

pester en ook welke rol ‘meelopers’ hierin kunnen spelen. 

 Verderop volgt hoe we dit willen aanpakken.  We zijn er ons van bewust dat we in de 

eerste plaats preventief moeten proberen te werken door te werken aan een veilig 

schoolklimaat.  Af en toe zal repressie of herstelgerichte aanpak nodig zijn. 

 Als school vinden we de persoonsgebonden ontwikkeling van de kinderen even 

belangrijk als de cultuurgebonden ontwikkeling. 

 Het opvoedingsproject van onze school geeft o.a. aan dat we willen zijn zoals een 

« warm, breed, waardevol nest » voor de kinderen : 

 Een warm nest 
Geborgenheid vinden we heel belangrijk. Dit willen we als school uitstralen. We 

trachten ernaar dat iedereen zich goed voelt. We streven ernaar dat elk kind zich 

op een positieve en realistische manier ontwikkelt. 

 

 Een breed nest. 
Als leerkracht bieden we een brede basiszorg aan door preventief en 

remediërend te werken. We gaan hierbij planmatig, doelgericht en 

gestructureerd te werk, rekening houdend met de beginsituatie van de 

leerlingen. We volgen de ontwikkeling van de leerling systematisch op door 

regelmatig te observeren en te evalueren om gericht te kunnen inspelen op 

de onderwijsbehoefte van het kind. 

 Een waardevol nest. 
Als zachte dons in het nest geven we onze waarden :” respect, 

waardering en zorgzaamheid”, door aan elk kind. 

 

 

2. Verduidelijking van begrippen : 

 Wat is plagen? 

Plagen is iets dat onbezonnen of spontaan kan gebeuren. Het is onschuldig en is 

bedoeld om eens te lachen. Wie plaagt heeft geen foute bijbedoelingen. Bij plagen 

is het belangrijk dat het niet vaak gebeurt en vooral niet systematisch, maar af en toe 

en dus onregelmatig. Plagen is soms plezierig maar kan ook kwetsend zijn. Plagen kan 

soms een manier zijn om te testen wie gevoelig is voor pesterijen. 
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 Wat is pesten? 

Pesten is een verschijnsel dat zich op verschillende manieren kan vertonen.  Zoals 

hierboven reeds gemeld is het iets dat weerkeert en herhaaldelijk gebeurt. 

Het kan gaan van kleine dingen doen (fysiek : bv. duwen, trekken, slaan, spulletjes 

verstoppen, uitsluiten, iets kapot maken) tot dingen zeggen (verbaal : bv. schelden, 

belachelijk maken, gemene dingen zeggen, leugens verspreiden,..) 

Het kan uitgaan van een groepje kinderen naar één kind, het kan uitgaan van één 

kind naar een ander kind.  

 

 Wie is het slachtoffer? 

Het slachtoffer is vaak een kind dat onzeker is.  Dit kind denkt vlug dat anderen 

hem/haar wel zullen uitlachen.  Het kind geraakt vlug geëmotioneerd en kan die 

emoties dikwijls niet goed sturen (huilen, roepen, …) 

De gevolgen van pesten zijn nooit positief !  Het gepeste kind wordt nog onzekerder, 

angstiger en dit kan zich uiten in fysieke verschijnselen (hoofd- en/of buikpijn, 

rusteloosheid, prikkelbaarheid,…).  Op den duur weet het gepeste kind niet meer hoe 

zich te gedragen tegenover de pester : de pester vindt wel altijd een reden om alles 

af te keuren of belachelijk te maken, wat het gepeste kind ook probeert om de 

pester te ‘sussen’ of ‘tevreden te stellen’. 

 

 Wie is de pester? 

De pester voelt zich waarschijnlijk eveneens niet goed in zijn vel.  Hij wil aandacht 

krijgen of goed liggen in de groep, maar pakt dit wel op een totaal verkeerde manier 

aan.  Door zijn pestgedrag krijgt hij aandacht, alleen is dit meestal negatieve 

aandacht.  Ook voor de pester moeten we hulp bieden: luisterbereidheid tonen en 

met hem op zoek gaan naar manieren om positieve aandacht te krijgen.(def. 

checken ifv sociologen-ouders) 

 

Plagen Pesten 
 onschuldig, met humor, niet gemeen 

 korte duur en ongepland 

 op gelijke voet 

 is te verdragen 

 1 tegen 1 

 niet systematisch 

 wisselend slachtoffer 

 geen pijn/korte pijn/snel vergeten 

 plooien snel terug glad gestreken 

 de groep blijft zichzelf 

In een nieuwe groep worden 

vaak plaagstoten uitgedeeld om op zoek te 

gaan naar wie zwakker staat. 

 

 berekend: doelbewust en gepland 

 aanhoudend en systematisch 

 ongelijke strijd 

 één tegen allen/kliekje 

 doel = kwetsen 

 gebeurt vaak door dezelfde personen 

 verregaande gevolgen, moeilijk herstel 

 groep deelt in de klappen en verandert. 

 

3.  Cyberpesten : 
Nieuwe media hebben zeker hun waarde, maar kunnen ook negatief gebruikt worden. 

We vragen aan de ouders om ook zelf controle te houden over het gsm- en 

internetgebruik van hun zoon of dochter. 

 

Beledigingen via internet of gsm, roddels verspreiden, … zijn niet toegelaten. 

 

GSM gebruik op school is niet toegelaten.  De klasleerkracht maakt afspraken over de 

GSM.  Deze wordt ofwel in de boekentas gelaten ofwel tijdens de lesdag door de 

leerkracht bijgehouden.  

 

Wanneer ouders of kinderen melding geven van cyberpesten vragen wij steeds om de 

school op de hoogte te brengen zodat we hiermee aan de slag kunnen. 
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4. De preventieve aanpak in onze school: 

Wij doen op onze school heel wat om pesten te voorkomen en om een veilig 

klimaat te creëren. 

 Het schoolteam werkt met aandachtspunten rond sociale 

vaardigheden waarbij we positief gedrag stimuleren en in de kijker 

zetten : eerlijkheid, respect, verbondenheid, vertrouwen, 

verdraagzaamheid,… . We brengen dit in beeld voor de kinderen 

door middel van toneeltjes in de kleuter- en lagere school (Frieke 

en Froefroe). 

 Er wordt respectvolle taal naar kinderen en naar elkaar toe 

gebruikt.  Ook lichaamstaal krijgt hierbij de nodige aandacht ! 

 Leerkrachten hebben een voorbeeldfunctie en zullen dus steeds 

respectvol met elkaar en met de kinderen communiceren. 

 De zorgcoördinator is vertrouwenspersoon voor kinderen die nood 

hebben aan een goed gesprek. 

 We organiseren specifieke acties waarbij de waarden uit ons 

pedagogisch project extra in de kijker worden gezet : De 

boomstammetjes = uitpraten van de ruzies. 

 Tijdens de speeltijden organiseren we verscheidene activiteiten, 

onder andere het aanbieden van spelmateriaal, sportactiviteiten, 

het rustige hoekje, fietsen kleuters, … . 

 De kleuterspeelplaats werd heringericht met meer groen en 

uitdagende « speelberg ». 

 De fit-o-box. 

 Met de gevoelsmeter in de lagere school kunnen kinderen 

aangeven hoe ze zich voelen. 

 Dagelijks werken we aan een fijn klasklimaat. 

 Klasoverschrijdende activiteiten zorgen ervoor dat leerlingen zorg 

leren dragen voor elkaar (leesvriendjes, peter- en meterschap 

eerste en zesde leerjaar, projectweken, talentendagen, 

klasdoorbrekende activiteiten : vieringen). 

 Het leerkrachtenteam tracht zich geregeld bij te scholen om nog 

beter en sterker te kunnen inspelen op de noden binnen de school. 

 Er worden kindgesprekken gevoerd waarbij leerkrachten de 

kinderen beter willen leren kennen en aandacht willen schenken 

aan de persoonsgebonden onwikkeling van elke leerling. 

 Er worden klasgesprekken gehouden over thema’s die de kinderen 

bezighouden op het vlak van welbevinden, socio-emotionele. 

 

5. Pesten herkennen 

 
Soms vertonen kinderen signalen wanneer er sprake is van pestgedrag. De school, maar ook 

ouders moeten zo goed mogelijk proberen oog te hebben voor deze signalen. Er zijn directe 

en indirecte signalen. 

 

 Directe signalen 
 uitgesloten worden; 

 als laatste of niet gekozen worden (en met veel gemor gekozen worden); 

 vaak alleen staan; 

 geen vriendjes die langskomen of eens willen afspreken; 

 steeds proberen overheersen.  
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 SMS-jes, screenprints, websites, pestboodschappen en bedreigingen uiten; 

 

 Indirecte signalen 
 onverklaarbare blauwe plekken – kapotte kleren; 

 spullen die verdwijnen; 

 agressiever, meer teruggetrokken gedrag/depressieve signalen; 

 psychosomatische klachten : hoofdpijn, buikpijn. 

 niet graag naar school – omweg maken met de fiets; 

 ontspannen op vrijdagavond – gespannen op zondagavond; 

 dalende cijfers; 

 minder gemotiveerd, 

 … 

  

6. Wat kan je doen als ouder ? 
 

 Als jouw kind wordt gepest 
 Kies indien mogelijk een gepast gespreksmoment: Neem je tijd en voer het gesprek  

op een rustig moment. 

 Luister naar je kind. 

 Neem het verhaal ernstig. 

 Leg de schuld niet bij je kind. Toon begrip (voor het lange stilzwijgen, de emoties, de  

behoeften die het kind uitdrukt). 

 Maak duidelijk dat je achter je kind staat en dat je mee wil zoeken naar een 

oplossing.  

 Prijs je kind omdat het heeft willen praten. 

 Wijs je kind op de noodzaak om met de school te praten en zoek samen naar de 

meest geschikte contactpersoon. 

 Bekijk samen wat je de school wilt meedelen en wat je van de school verwacht/niet  

verwacht. 

 Ga na bij wie het kind aansluiting kan zoeken (wie deed nooit mee met het pesten?) 

 Stimuleer andere contacten met leeftijdsgenoten (binnen en buiten de school). 

 Zoek een ‘back-up’ voor jezelf. 

 Richt je bij ernstige problemen tot de hulpverlening. Eventueel kan de school en het  

CLB hierbij helpen. 

 

 Als je kind heeft gepest 
 Kies een geschikt moment om met je kind in gesprek te gaan. 

 Zeg duidelijk waarom je een gesprek wilt. 

 Luister naar je kind! Pols naar het wat, hoe en waarom van het (mee-) pesten. 

 Keur het voorbije pestgedrag af en maak duidelijk dat je wilt dat je kind ermee stopt. 

 Wijs op het verschil tussen pesten en plagen. 

 Verduidelijk wat pesten teweeg brengt. 

 Vraag je kind om de schade te herstellen: 

• veilig stellen van het slachtoffer; 

• eventuele schade herstellen; 

• vertrouwen herwinnen van het slachtoffer, groep, school, … 

 Bekijk met de school hoe je de schoolaanpak van thuis uit kan steunen. 

 Blijf in gesprek met je kind/met de school. 

 Zoek zo nodig steun en hulp voor jezelf/je kind. 
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7. De herstellende aanpak 

Klasafspraken / klasregels 

De klasregels / klasafspraken en leefregels worden in de klas besproken samen met 

de leerlingen.  Indien nodig kan de klasleerkracht in een gesprek met de klasgroep 

dieper ingaan op een aantal van deze afspraken. 

Bespreekbaar maken 

Het pestgedrag / ruzies wordt in de klas besproken en, indien nodig, wordt een ‘plan 

van aanpak’ voor de klas opgemaakt dat door alle kinderen gekend is en moet 

worden nageleefd.  Ook de collega’s van het personeelsteam worden hiervan op de 

hoogte gebracht via mail of tijdens een personeelsvergadering. 

Ze staan er niet alleen voor 

Hierdoor helpen we kinderen om samen conflicten te leren oplossen, door 

verantwoordelijkheid voor elkaar te aanvaarden en op te nemen.  Ook hier is het 

belangrijk dat beide partijen ervaren dat ze niet in de kou staan en dat ze op de 

leerkracht kunnen rekenen om tot een oplossing en/of goede afspraak te kunnen 

komen. 

Ouders en school 

We zijn partners in opvoeden.  De school wil samen met de ouders zoeken naar de 

beste manier om het pestprobleem samen aan te pakken.  Geregeld overleg 

hierover is dan ook noodzakelijk. 

Straf/sanctie 

Indien het om een hardnekkig pestgedrag gaat, dat ook niet overgaat na 

gesprekken met kinderen en ouders, kan er een sanctie worden besproken met het 

kind en de ouders. 

Algemene regels zijn moeilijk voorop te stellen, elk pestgedrag is anders.  Toch zoeken 

we dan naar een zinvolle sanctie waarbij de pester vooral bewust wordt van de 

gevolgen van zijn/haar pestgedrag. 

8. De No-blame methode (vanaf 4de leerjaar) 
 

Ondanks preventieve maatregelen kan je pesten nooit wegdenken. Wanneer er een 

vermoeden van pesten is, worden volgende stappen ondernomen: 

 

 Luisteren naar het slachtoffer en zijn/haar verhaal ernstig nemen. 

 Met hem/haar afspreken welke stappen ondernomen zullen worden 

 Intensief observeren en de daders proberen te betrappen. 

 Overleggen met collega’s: ‘hebben ze iets opgemerkt?’ 

 Spreken met andere leerlingen, andere leerlingen bevragen. 

 Eventueel de ouders van de verschillende partijen contacteren. 

 De pester apart nemen voor een gesprek en vertellen wat gezien en gehoord werd. 

 Luisteren naar het verhaal van de pester. 

 Duidelijk maken dat dit gedrag niet getolereerd wordt.  

 

De pester zal het moeten goedmaken. Dit wordt ook opgevolgd. 

Eventueel een groepsgesprek met de pester/gepeste/de andere kinderen van de klas. 

 

Een stevige babbel met de pester kan soms al voldoende zijn om de zaak te keren. Toch kan 

het zijn dat in bepaalde situaties een andere aanpak moet worden toegepast. Op onze 

school wordt dan ook soms de No-Blame methode gebruikt. 

 

No Blame ziet pesten als een groepsprobleem. Niet de feiten zijn het belangrijkst, maar de 

gevoelens van het slachtoffer. Alleen als het slachtoffer akkoord gaat met een straffeloze 

aanpak, is het zinvol.  
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 Het proces verloopt in 7 stappen: 
 

1. De leerkracht/zorgcoördinator praat met het slachtoffer over zijn gevoelens en vraagt 

namen van wie pest. Feiten zijn niet het belangrijkst. Het slachtoffer knutselt, tekent, schrijft 

vervolgens iets over zijn gevoelens. 

 

2. De leerkracht/zorgcoördinator brengt een zestal pesters, meelopers, stille getuigen en 

‘behulpzame leerlingen’ bij elkaar. Hij/zij vertegenwoordigt zelf het slachtoffer. 

 

3. In een gesprek met deze groep legt de leerkracht/zorgcoördinator uit wie zich slecht voelt 

in de klas en waarom dit zo is. Zijn of haar ellendige gevoel wordt concreet met het 

werkstukje uit stap 1. Details, feiten, beschuldigingen komen NIET aan bod. 

 

4. De leerkracht/zorgcoördinator benadrukt dat er geen straffen volgen. De groep is enkel 

bijeen om het probleem op te lossen. Zij zijn samen verantwoordelijk voor een beter gevoel 

bij het slachtoffer. 

 

5. De groep formuleert voorstellen: iedereen doet dat in de ik-vorm. “Ik zal niets doen, ik zal 

hem/haar met rust laten” is ook een waardevol voorstel. Geen enkel idee komt van de 

leerkracht. 

 

6. De groep voert in de volgende week de voorstellen uit. 

 

7. Na een week spreekt de leerkracht/zorgcoördinator opnieuw met elk kind, nu apart. Het 

slachtoffer komt eerst en vertelt hoe die week verlopen is. Als het pesten niet gestopt is, wordt 

een nieuwe groepsbijeenkomst gepland. Eventueel met een andere samenstelling. 

Natuurlijk wordt er op school flexibel omgesprongen met de No Blame methode. Deze 

methode is een leidraad in het aanpakken van pestproblemen. De zorgcoördinator en de 

leerkracht bekijken zelf hoe ze de stappen doorlopen, hoeveel leerlingen er deelnemen aan 

het gesprek, of er al dan niet een groepsgesprek moet zijn met alle partijen.  

Elke pestsituatie is anders en wordt dan ook anders benaderd. 

Indien nodig wordt de directie op de hoogte gebracht en onderneemt deze ook stappen.  

 


