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1. INLEIDING 
 

Een klimaat waarin gepest wordt, heeft invloed op iedereen in de klas, leerlingen en leerkracht, maar 
ook de ouders. In een klas waar gepest wordt, kunnen alle leerlingen slachtoffer worden. Pestgedrag 
moet dan ook door alle betrokkenen serieus worden genomen. Echter, het lastige is dat veel 
pestgedrag zich in het verborgene afspeelt, zodat het moeilijk is om er zicht en grip op te krijgen. 
Leerkrachten, leerlingen en ouders hebben gezamenlijk de taak om pesten tegen te gaan. Het is dan 
ook belangrijk dat leerlingen weten dat ze hulp kunnen krijgen van (een) volwassene(n) in de school 
en hierom durft te vragen.  

Van de leerkrachten op ’t Klankbord verwachten we dat ze interesse te tonen en luisteren naar wat 
de leerlingen te vertellen hebben. Hierdoor hebben leerlingen een platform om zichzelf uit te 
spreken. Dat betekent dat ze groepsgesprekken houden, aandacht hebben voor de groepssfeer en 
het functioneren van individuele leerlingen in de groep. Ze maken afspraken met de klas en zorgen 
ervoor dat deze afspraken nagekomen worden. Andere preventieve maatregelen om pesten te 
voorkomen, staan omschreven in het Preventiebeleid goed gedrag’.  

Leerkrachten en ouders dienen oog te hebben voor de signalen van leerlingen. De school werkt 
vervolgens samen met de ouders om het pesten aan te pakken. Dit doet ’t Klankbord door adviezen 
aan de ouders te geven, hoe zij om dienen te gaan met hun gepeste of pestende leerling. 

Dit is het pestprotocol van Katholieke bassischool ‘t Klankbord. Het protocol bevat richtlijnen voor 
zowel vermoedens van pesten (1) als bij direct geconstateerd pestgedrag (2). Voorwaarden en 
activiteiten om pesten te voorkomen staan in het Preventiebeleid goed gedrag’ waar in dit protocol 
naar verwezen wordt. Voor de tekst van dit protocol is gebruik gemaakt van diverse pestprotocollen 
van andere scholen en van het boek Omgaan met pesten (Margo Henderson, 2013).  
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2. WAT IS PESTEN? 
 
Op ’t Klankbord letten wij op het verschil tussen plagen en pesten. De verschillen zijn als volgt te 
onderscheiden: 

Plagen Pesten 
Iedereen is gelijkwaardig Er is een machtsverschil 
Wie tegen wie verschilt steeds; eerst doet/zegt 
de één iets en vervolgens de ander 

Het is steeds dezelfde die door anderen als 
doelwit wordt uitgekozen 

Iedereen heeft lol Eén of een paar personen hebben lol; één in 
ieder geval niet 

Het is als een grapje bedoeld Het is een bewuste, negatief gerichte actie ten 
opzichte van de ander 

Je kunt het zeggen als je het niet leuk meer 
vindt en dan stopt het 

Het is lastig te stoppen 

 

In algemene zin verstaan wij het volgende onder pesten:  

”Pesten is gedrag, waarbij een of meer individuen bij herhaling een ander aanvallen, vernederen 
en/of buitensluiten.” 
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3. HOE HERKEN JE SIGNALEN? 
 

Er zijn verschillende signalen om pesten te herkennen. Deze zijn te herkennen bij het slachtoffer, de 
groep of de pester. Deze signalen kunnen zowel individueel als in combinatie plaatsvinden. Echter, 
de signalen kunnen ook duiden op andere problemen dan pesten, ga bij twijfel in overleg met de IB-
er en/of pestcoördinator. 

3.1 Signalen bij het slachtoffer kunnen zoal zijn 
 
Psychosomatische klachten 

 Eetproblemen 
 Buikpijn 
 Slaapproblemen 
 Regressie in de ontwikkeling, bijvoorbeeld bedplassen 
 Tics 
 Stotteren, hakkelen, blozen 
 Misselijkheid 
 Moeheid 
 Vage fysieke klachten 

 
Psychische klachten 

 Zenuwachtig zijn 
 Angstig zijn 
 Somber zijn 
 Achterdochtig zijn 
 Verdrietig zijn 
 Afnemend zelfvertrouwen 
 Onzeker, negatief zelfbeeld 

 
Lichaamstaal 

 Gespannen schouders/ lijf, motoriek, schouders naar voren of opgetrokken, kijkt mensen 
niet aan 
 

Gedrag 
 Vertellen dat zij worden gepest, klagen over niet mee mogen doen 
 Uitspraken over zelfbeeld (vinden zichzelf minder waard) 
 Zich terugtrekken, andere leerlingen of situaties vermijden 
 Slechtere schoolprestaties, concentraties 
 Minder leuk vinden op school, niet naar school willen, veel thuis blijven, ‘schoolziek’ 
 Onderdanig en te behulpzaam zijn 
 Excuses om niet naar het schoolplein te hoeven 
 In de pauze klusjes doen 
 Weinig vrienden/vriendinnen 
 Geen vriendjes mee naar huis en vice versa 
 Op het schoolplein alleen staan 
 Laat op school komen, na school snel naar huis of juist in de klas blijven hangen 
 Dicht in de buurt van de leerkracht/ volwassenen blijven 
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 Licht geraakt, emotioneel 
 Driftbuien 
 Groepsactiviteiten ontlopen 
 Fysiek 
 Blauwe plekken, schrammen 
 Spullen kapot 
 Spullen kwijt 
 Kleding vies of kapot 

3.2 Signalen in de groep 
 Zichtbaar pestgedrag, bijvoorbeeld uitschelden, bijnamen gebruiken 
 Leerlingen lachen hard mee om grappen die niet iedereen leuk vindt/ die ten koste gaan van 

iemand 
 Duidelijke leider(s) in de groep 
 Subgroepjesvorming 
 Stiekem gedrag (zaken die ‘in hoekjes’ plaatsvinden) 
 Betrokkenheid van één bepaald leerling bij alle reuring 

3.3 Signalen bij de pester 
 Opstandig gedrag 
 Leider in de groep 
 ‘Grote mond’ 
 Leerlingen met gedragsproblemen (zoals ADHD, autisme, dyslexie) 
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4. ROLLEN IN PESTGEDRAG EN KENMERKEN 
 

Bij pestgedrag zijn er verschillende rollen en bijbehorende kenmerken te herkennen. Deze worden 
hieronder inzichtelijk gemaakt. 

De pester 

 populair 
 grote mond 
 een groot aantal leerlingen vindt deze persoon niet aardig, vriendelijk of behulpzaam 
 zelf ooit gepest of bang om gepest te worden (onzeker) 
 slechte thuissituatie  

Het slachtoffer of gepeste 

 clownesk 
 omkoper 
 bang/ angstig 
 agressief  

De meeloper of aanmoediger  

 doen actief mee aan pesten 
 20 tot 25 procent 
 verzamelen publiek als er iets ergs gebeurt 
 gebrek aan empathie voor het slachtoffer  

De buitenstaander 

 gebrek aan geloof in eigen kunnen 
 lopen tijdens pesten weg 
 hebben zelf ook last van het gepest 
 dromers 

De helper of verdediger 

 komt het melden bij de leerkracht 
 troost de gepeste 
 spreekt de pester(s) aan 

De omstanders (ouders, leerkracht) 

 zitten niet in de groep, maar zijn wel betrokken 
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5. HANDELEN NAAR ROLLEN 
 

Om pesten effectief aan te pakken dient er gehandeld te worden naar de (in de hoofdstuk 4 
benoemde) rollen. De verantwoordelijkheid van dit handelen ligt bij de leerkracht, al dan niet in 
overleg met de IB-er en/of pestcoördinator. 

De pester 

 Inzicht geven, sociale vaardigheidstraining 

Het slachtoffer of gepeste 

 Zelfvertrouwen en weerbaarheid geven, gehoord en gesteund laten voelen. 
 Weerbaarheidstraining 

De meeloper of aanmoediger 

 Meer zelfvertrouwen geven 
 Eigen mening durven te laten geven 
 Meer inzicht geven over eigen handelen en de gevolgen daarvan 

De buitenstaander 

 Overtuigen zich meer te laten zien en te laten horen. Overtuigen en helper te zijn. 
 Minder bang laten zijn, meer zelfvertrouwen geven. 

De helper of verdediger 

 Belonen. 

De omstanders (ouders, leerkracht) 

 Oplettend zijn! Herken het pesten en bespreek de rollen. 
 Zorg voor een veilig klimaat. Een veilig klimaat beperkt het pesten. 
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6. WAT VINDT DE SCHOOL DAARVAN EN WAT DOET DE SCHOOL ERTEGEN? 
 

De preventieve maatregelen om pesten op ’t Klankbord te voorkomen zijn te vinden in het 
beleidsstuk ‘Preventiebeleid gedrag Katholieke bassischool ’t Klankbord’. 

In dit hoofdstuk worden de stappenplannen van het pestprotocol behandeld bij zowel vermoedens 
van pesten (1) als bij direct geconstateerd pestgedrag (2). In bijlage 2 zijn beiden stappenplannen 
schematisch weergegeven in een stroomdiagram. 

6.1 Stappenplan vermoedens van pesten 

6.1.1 Stap 1: Gesprek zonder schuldvraag’  
Bij vermoedens van pesten moet er een ‘gesprek zonder schuldvraag’ met de gepeste (eventueel ook 
met de pester) plaatsvinden. Dit dient gescheiden van elkaar te gebeuren. Bij een gesprek zonder 
schuldvraag is het van belang om de focus niet te leggen op het aanspreken op negatief gedrag, maar 
wel op het inzetten van positieve gedragsverandering. Advies of hulp kan ingewonnen worden bij de 
Ib-er en/of pestcoördinator. 

Bij een gesprek zonder schuldvraag zullen de volgende stappen doorlopen moeten worden: 

a) Situatie inleiden 
 Contact maken 
 Feiten 
 Gevoelens (de gespreksleider) 
 Doel 
 Gespreksafspraken 

 

b) Delen 
 Betrokkenen vertellen 
 Luisteren en inleven 

 

c) Oplossen 
 Brainstormen naar oplossingen voor probleem 
 Oplossing kiezen 
 Checken 
 Evalueren en complimenteren 

 

d) Oefen met de oplossing 
 Hoe? helder maken rollenspel 

 

e) Afspraak maken over vervolggesprek 
 Aanwezig blijven en zo nodig begeleiden 

 

f) Vervolg gesprek 
 Evalueren 
 Hoe gaat het nu? 
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 (bijstellen) afspraken 
 

Aandachtspunten voor gepeste en pester 

Bij een gesprek zonder schuldvraag zijn er aandachtspunten voor een gesprek met de gepeste en zijn 
er aandachtspunten voor een gesprek met de pester: 

Gesprek met de gepeste  

1. Compliment 
2. Ruimte voor gevoelens en ervaringen 
3. ‘Het ligt niet aan jou’ 
4. ‘Zijn er ook andere slachtoffers?’ 
5. Wie zijn er op de hoogte? 
6. Hoe reageren andere leerlingen? 
7. Wat is de hulpvraag?  
8. Maak samen een plan 
9. Wie verder informeren?  
10. Afspraken doornemen 

Gesprek met de pester 

1. Waardeer de komst naar het gesprek 
2. Leg uit: melding of gezien 
3. Doel: situatie verbeteren 
4. Wat is het verhaal van de pester? 
5. Neem stelling tegen pesten 
6. Analyseer type pester  hulp? 
7. Inlevingsvermogen versterken 
8. Gevolgen voor afspraken niet nakomen 
9. Afspraken doornemen, evalueren, compliment 

6.1.2 Stap 2: Licht ouders van de gepeste (telefonisch) in. 
Wanneer er een gesprek heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden (afhankelijk van de ernst van de 
situatie) dienen de ouders van de gepeste te worden ingelicht. 

6.1.3 Stap 3: Meld dit gesprek bij Ib-er en/of pestcoördinator 
Ook dient het gesprek bij de pestcoördinator en/of Ib-er te worden gemeld. 

6.1.4 Stap 4: Maak een notitie in Esis  
Wanneer zo’n gesprek plaats gaat vinden of al heeft plaatsgevonden, moet dit worden opgenomen in 
Esis. 

Ook het inlichten van de ouders (stap 2) wordt vermeld in Esis. 

6.1.5 Stap 5: Evaluatie 
Evalueer na twee weken of pesten is gestopt. Wanneer uit de evaluatie blijkt dat dit niet het geval is, 
dan wordt er ‘No Blame’ opgestart. Dit is een onderdeel van directe constatering bij pesten (zie  
volgende paragraaf). 
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6.2 Stappenplan directe constatering van pesten 
 
Pestgedrag kan ook direct geconstateerd worden door de ouders en/of leerkracht. Bij een directe 
constatering dienen de volgende stappen doorlopen te worden: 

6.2.1 Stap 1: Maak een melding hiervan bij Ib-er en/of pestcoördinator. 
Indien door een ouder bij de leerkracht of de leerkracht zelf direct pesten constateert dan dient dit 
gemeld te worden bij de IB-er en/of pestcoördinator. 

6.2.2 Stap 2: Licht ouders van gepeste telefonisch in 
Vervolgens dienen de ouders van zowel de gepeste als de pester telefonisch ingelicht te worden dat 
er binnenkort gestart gaat worden met een ‘No Blame’ aanpak (zie stap 3). Stel hierbij de vraag aan 
de ouders van de gepeste of ze behoefte hebben aan persoonlijk gesprek. Zodra aangegeven wordt 
dat hier behoefte aan is dan geeft de leerkracht samen met Ib-er en/of pestcoördinator uitleg over 
‘No Blame’. Indien de ouder(s) aangeeft hier geen behoefte aan te hebben dan kan in samenspraak 
met Ib-er en/of pestcoördinator gestart worden met ‘No Blame’. 

6.2.3 Stap 3: “No Blame” 
Bij inzet van de No-Blame-methodiek is het belangrijk dat er een gedegen voorbereiding, uitvoering 
en evaluatie plaatsvindt. Dit mede om het rendement en de effectiviteit van de methodiek te 
versterken en het bepalen van eventuele vervolgacties te begeleiden. Daarom wordt de methodiek 
altijd onder begeleiding van de Ib-er en pestcoördinator ingezet en worden er formulieren 
gehanteerd (te vinden onder LEERKRACHTEN-SAMEN, Gedrag->No Blame, zijn de formulieren voor 
gesprek 1-2-3 en is ook meerdere informatie over de No-Blame-methodiek te vinden). 

Inzet van de No-Blame-methodiek wordt bepaald door leerkrachten in samenwerking met de Ib-er 
en pestcoördinator. In overleg met Ib-er en pestcoördinator wordt bepaald hoe de methodiek wordt 
ingezet en in principe is de Ib-er en/of pestcoördinator bij de gesprekken aanwezig om zorg te 
dragen voor de verslaglegging. 

De “No Blame” methodiek bestaat uit de volgende stappen: 

a) Interview met het slachtoffer 

Wie zijn de betrokkenen? Focus op het gevoel van de leerling. Licht ouders van de gepeste leerling 
(eventueel ook andere betrokken ouders) in over de aanpak en vraag of zij erachter kunnen staan. 

b) Organiseer een gesprek met de betrokken leerlingen 

(bij voorkeur 6 tot 8 leerlingen) Pesters, meelopers en leerlingen met een positieve groepsinvloed. 
Het slachtoffer doet hier niet aan mee. 

c) Leg het probleem uit 
 

d) Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
 

e) De begeleider vraagt alle deelnemers om met ideeën te komen die er toe bijdragen dat de 
leerling die besproken wordt, zich gelukkiger gaat voelen 
 

f) Laat het probleem verder aan de groep over 
 

g) Interview de leerlingen na één of twee weken (onderdeel van de evaluatie) 
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6.2.4 Stap 4: Evaluatie 
Evalueer na twee weken of pesten is gestopt.  

6.2.5 Stap 5: Maak een notitie in Esis  
Net zoals bij het gesprek zonder schuldvraag moet dit worden genoteerd in Esis. Ook hierbij moeten 
de ouders telefonisch worden ingelicht. Vraag tijdens dit telefoongesprek of ouders behoefte hebben 
aan uitleg over ‘No Blame’. Zodat als er daar behoefte voor is er nog gesprek met de leerkracht, 
ouders van de gepeste en Ib-er en/of pestcoördinator plaatsvindt. Ook hiervan moet een 
aantekening worden gemaakt in Esis.  

Elk jaar verwachten we van de leerkrachten dat zij de No Blame informatie voor leerlingen (te vinden 
onder LEERKRACHTEN-SAMEN, Gedrag->No Blame) bespreken met hun groep leerlingen aan het 
begin van het schooljaar. 

6.2.6 Stap 6: Protocol ongewenst gedrag 
Wanneer uit de evaluatie blijkt dat dit niet het geval is, dan wordt er overgegaan op het protocol 
ongewenst gedrag. Zie bijlage 1. 
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7. WAT ALS HET PESTEN NIET STOPT? 
 

Wanneer ‘het gesprek zonder schuldvraag’ en ‘No Blame’ doorlopen is en het pesten is nog niet 
gestopt wordt voor de pester gehandeld naar het protocol ongewenst gedrag en voor de gepeste 
wordt indien nodig ook extra actie ondernomen (denk aan sociale vaardigheidstraining). Het protocol 
ongewenst gedrag is te vinden in bijlage 1. 
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8. DIGITAAL PESTEN 
 

Digitaal pesten is het pesten of misbruiken via het internet en/of via mobiele telefoon. 

Wat is het verschil tussen pesten en digitaal pesten? 

Digitaal pesten wordt gedefinieerd als een verschijningsvorm van pesten in het algemeen. Dit neemt 
niet weg dat er belangrijke verschillen bestaan tussen digitaal pesten en het oude pesten. Digitaal 
pesten is vaak harder (grof taalgebruik) en heeft ook een hogere frequentie (kan 24/7). Een tweede 
verschil tussen digitaal en traditioneel pesten heeft te maken met de mogelijke anonimiteit van 
digitaal pesten. Wanneer de pester anoniem is, heeft dat verstrekkende gevolgen voor de mate van 
veiligheid die het slachtoffer ervaart. Het kan iedereen zijn, niemand is dus meer te vertrouwen. 
Voor de pester(s) kan de anonimiteit van digitaal pesten juist een reden zijn om het pestgedrag voort 
te zetten. Niemand weet immers wie er achter de pesterijen zit. Digitaal pesten kan diep ingrijpen in 
het privéleven van het slachtoffer. Gevolgen de slachtoffer zijn dat hij/ zij zich nergens meer veilig 
voelt. Digitaal pesten is onzichtbaarder voor leerkrachten en ouders. Als leerkracht kan je digitaal 
gepeste leerling herkennen door de volgende signalen: 

 niet praten over internet of online ervaringen 
 niet naar school willen of durven 
 stil teruggetrokken, angstig, onzeker 
 concentratieproblemen 
 schrikkerig gedrag achter de pc 
 ineens niet meer achter de pc willen 
 schermen snel wegklikken en wanneer er iemand aankomt 
 schoolverzuim 

‘t Klankbord tolereert niet dat er (buiten schooltijd) tussen leerlingen onderling, digitaal gepest 
wordt. Digitaal pesten maakt de school een onveilige omgeving voor onze leerlingen. Als er signalen 
komen dat er digitaal gepest wordt in de klas, dan is er duidelijkheid nodig over de aard van het 
pesten en de omvang. De leerkracht gaat in gesprek met de leerlingen die genoemd worden in het 
verhaal (een voor een). Mocht het gaan om te veel leerlingen, dan wordt de directie gevraagd hierbij 
te helpen. De directie wordt op de hoogte gebracht van het feit dat er digitaal gepest is. Er wordt 
gezocht naar wat er geschreven is op internet. 
 
Er wordt daarna gepaste actie ondernomen. De ouders van de pesters en de gepesten worden op de 
hoogte gebracht (bij voorkeur mondeling). Als dit niet haalbaar is, wordt de brief die uitgaat 
goedgekeurd door de directie). Er wordt een passende straf voor de pester bedacht. 
De pester biedt zijn excuses aan de gepeste leerlingen in bijzijn van de leerkracht. In het dossier (Esis) 
van de leerlingen worden aantekeningen gemaakt over hun gedrag. Als blijkt dat leerlingen meerdere 
malen onderdeel uitmaken van digitaal pesten, dan wordt er gezocht naar breder opvoedkundige 
actie (bijv. Kanjertrainingen) en breder waarschuwende signalen (bijv. afspraken met ouders, dat 
mocht het gedrag vaker voorkomen dit consequenties zal hebben voor de positie van de leerling in 
school). 
 
 



 

15 
 

 
9. GEDRAGSSPECIALIST, CONTACTPERSONEN EN KLACHTENREGELING 

9.1. Gedragsspecialist 
 
Binnen ’t Klankbord hebben we een leerkracht die gedragsspecialist is. Zij heeft zich geschoold in het 
omgaan met leerlingen die extra onderwijs en ondersteuningsbehoeften heeft op sociaal en 
emotioneel gebied. De gedragsspecialist kan worden ingezet bij het voorkomen en tegengaan van en 
het omgaan met gedragsproblemen binnen en buiten de groep. De gedragsspecialist ondersteunt 
ons team bij het ontwikkelen van een schoolvisie op sociaal-emotioneel gebied, de 
ondersteuningscultuur en het selecteren van een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 
De gedragsspecialist is mevrouw S. Lepoeter. 
Contactgegevens: s.lepoeter@t-klankbord.nl 

9.2.  Contactpersonen 
 
Onze school beschikt over twee interne contactpersonen. Zij zijn het aanspreekpunt voor leerlingen 
en ouders als zij een klacht hebben. Bij deze personen, verbonden met de school, kan je met 
vertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen met betrekking tot schoolse zaken terecht. Ouders, 
leerlingen en medewerkers kunnen bij deze objectieve gesprekspartner terecht om hun verhaal te 
doen en advies te vragen. De interne contactpersoon heeft ook een preventieve functie in het 
voorkomen van problemen. Hij of zij garandeert vertrouwelijkheid binnen de kaders die de 
privacywetgeving en de wet Sociale Veiligheid hiervoor stelt. De interne contactpersoon heeft 
meldplicht als er strafbare feiten aan het licht komen.  

Daarnaast beschikt SCOL over twee externe vertrouwenspersonen. Het is mogelijk dat de interne 
contactpersoon hiernaar doorverwijst, afhankelijk van de aard van de klacht.  De externe 
vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en kunnen reflecteren op de situatie, adviseren over 
vervolgstappen en eventueel de weg wijzen in officiële procedures bij de Landelijke 
Klachtencommissie Onderwijs (LKC) waar SCOL bij aangesloten is.  

De contactpersoon neemt contact op met de vertrouwenspersoon die de klager tijdens de 
behandeling van de klacht adviseert en begeleidt. 
 
Binnen ’t Klankbord zijn de contactpersonen: 

De heer N. Niersman.  
Contactgegevens: n.niersman@t-klankbord.nl 

Mevrouw S. Lepoeter 
Contactgegevens: s.lepoeter@t-klankbord.nl 
 

9.3        Klachtenregeling 

Klachten worden in de meeste gevallen in goed overleg met alle betrokkenen afgehandeld. Voor die 
gevallen dat dit niet lukt, hebben we een klachtenregeling. Bent u niet tevreden over de afhandeling 
door de school, dan kunt u zich schriftelijk richten tot de interne klachtencommissie. Tot slot kunt u 
zich ook wenden tot de externe klachtencommissie. 



 

16 
 

In de klachtenregeling (PDF) vindt u alle informatie. Graag wijzen wij u op het overzicht van de te 
bewandelen route op pagina 19 van dit document. 

BIJLAGE 1 PROTOCOL ONGEWENST GEDRAG 
 
Opgesteld door SCOL november 2013 
 
1. Waarom een protocol voor ongewenst gedrag?  

Om duidelijkheid te scheppen voor leerling, leerkrachten en ouders over wat wij onder 
ongewenst gedrag verstaan en welke stappen worden ondernomen bij ongewenst gedrag 
hebben we een protocol ongewenst gedrag opgesteld. Voor de leerkracht maakt dit duidelijk 
wat hij moet doen wanneer een leerling ongewenst gedrag vertoont. De leerling en ook de 
ouders weten dan welke consequenties zijn/haar gedrag heeft.   
Het stappenplan geldt voor alle leerlingen en in alle school gerelateerde situaties: in het 
klaslokaal, in de algemene ruimten (gangen, aula, gymlokaal), op het speelplein en uitjes met de 
school. Ook tijdens het overblijven nemen de overblijfkrachten de afspraken van de school over.  

2. Wat verstaan we onder ongewenst gedrag?  

a. Verbaal ongewenst gedrag t.o.v. kinderen/volwassenen;  
• Schelden, pesten, grof taalgebruik, dreigen met weglopen 
• seksueel getinte opmerkingen;  
• discriminerend gedrag (uitschelden om huidskleur, geloof, lichaamskenmerken).  

b. Fysiek ongewenst gedrag t.o.v. kinderen/volwassenen, zoals:   
• Fysiek dreigend gedrag;   
• ongewenst lichamelijk contact;  
• seksuele intimidatie (bewuste aanrakingen op ongewenste plaatsen);   
• vernieling van materiaal.  

3. Welke stappen doorlopen we bij ongewenst gedrag? 

Bij ongewenst gedrag doorlopen we op school 4 stappen, te weten:   

Stap 1:  
De groepsleerkracht neemt pedagogische maatregelen om het gedrag van de leerling te 
corrigeren. De pedagogische maatregelen vinden plaats in het groepslokaal of in de nabijheid 
van het groepslokaal. Hierbij moet gedacht worden aan de volgende maatregelen:  

• Waarschuwen (grenzen stellen) en daarbij bewust maken van ongewenst gedrag en 
het gewenste gedrag benoemen.  

• “Isoleren” in/buiten de klas. Wanneer dit buiten de klas is, moet er toezicht zijn op de 
leerling.  

• Conflict tussen betrokkenen laten bespreken/oplossen. Hierbij kan gebruikt gemaakt 
worden van afspraken uit ons pestprotocol.  

Wanneer de leerkracht herhaaldelijk pedagogische maatregelen moet nemen, worden ouders 
uitgenodigd voor gesprek. Alle afspraken worden vastgelegd in Esis.   
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Als een kind niet aanspreekbaar of voor rede vatbaar is, kan de leerkracht – in overleg met de 
intern begeleider (IB-er) en/of directie, de ouders - het kind op laten halen.   

Wanneer een leerling regelmatig ongewenst gedrag vertoont gaan we over tot stap 2.   

Stap 2:  
Wanneer stap 1 niet toereikend is, bespreekt de leerkracht de situatie met de IB-er en/of met de 
directeur, en wordt besloten dat (na een gesprek met de leerling en ouders) bij een volgend 
incident de leerling buiten de groep wordt geplaatst bij een time-out leerkracht of op een time-
out-plek.   

De time-out leerkracht kan (bij voorkeur) een leerkracht van een andere (parallel)groep zijn, 
de intern begeleider of de directeur. De time-outplek is een plek die de leerling in overleg met 
de leerkracht heeft gekozen om even ‘tot rust/bezinning’ te komen. Er wordt duidelijke 
afgesproken voor hoe lang de leerling naar de time-out leerkracht of time-out plek gaat. De 
time-out leerkracht bemoeit zich niet onnodig met de inhoud van het conflict. Ouders worden 
mondeling op de hoogte gesteld van de afspraken, bijvoorbeeld:  
- welke time-out leerkracht is gekozen.  
- welke time-out plek is gekozen.  

Wanneer het tijdelijk isoleren van de leerling bij een time-out leerkracht of op een time-out 
plek onvoldoende werkt, wordt overgegaan tot stap 3.  

Stap 3:  
Het gedrag van de leerling blijft zo storend en is mogelijk bedreigend voor medeleerlingen. 
Ouders worden z.s.m. op school uitgenodigd voor een gesprek met de groepsleerkracht, de 
intern begeleider en/of directeur. In dit gesprek worden o.a. de volgende onderwerpen 
besproken:  
a. het gedrag van de leerling;  
b. de ouders en school bespreken hun gezamenlijke verantwoordelijkheid;  
c. gezamenlijk wordt er gezocht naar een pedagogische oplossing, hiervoor kan extern  
    onderzoek en/of externe/interne begeleiding en/of medicatie nodig zijn.  
Alle afspraken/handelingen binnen stap 3 worden schriftelijk vastgelegd in een individueel plan, 
een ondersteuningsplan. Ook worden vanaf nu alle incidenten geregistreerd en gemeld aan de 
ouders.   

Wanneer gedrag van de leerling weer hanteerbaar wordt, treedt stap 1 of 2 weer in werking. 
Wanneer het gedrag van de leerling onhanteerbaar blijft, treedt stap 4 in werking.   

De directeur bespreekt de situatie met het College van Bestuur, zodat wanneer de school over 
wilt gaan tot schorsing de situatie bekend is bij het CvB.  

Stap 4:  
In het uiterste geval kan het bestuur overgaan tot schorsing van de leerling. (voor de rest van de 
dag of voor een langer tijd). De directeur bespreekt deze situatie met het College van Bestuur. 
Bij ernstigere feiten kan dit uiteindelijk leiden tot verwijdering van een leerling. De schorsing of 
verwijdering verloopt volgens de afspraken van het schoolbestuur van de SCOL (zie schoolgids).  

Een schorsing betekent dat een leerling tijdelijk geen toegang heeft tot de school waar hij is 
ingeschreven. Wanneer overgegaan wordt tot schorsing en/of verwijdering wordt deze 
situatie ook besproken met het Regionaal Bureau Leerplicht Leiden (RBL) en wordt het 
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samenwerkingsverband ingelicht via de VIA-adviseur. In het kader van passend onderwijs 
heeft het bestuur de taak binnen het samenwerkingsverband een andere plek voor het kind te 
vinden (zorgplicht). De ouders kunnen bezwaar aantekenen tegen de schorsing bij het College 
van Bestuur.  

Wanneer besluiten wij als school praktische stappen te ondernemen die kunnen leiden tot een 
schorsing? Belangrijk om vooraf te vermelden is dat stap 4 van dit protocol alleen wordt 
ingezet wanneer stap 1, 2 en 3 niet afdoende blijken te werken.   
Het wordt dus ingezet als:  
- Een leerling zich herhaaldelijk fysiek/verbaal agressief gedraagt naar een of verschillende 
medeleerling(en) die zich hierdoor onveilig voelen en deze leerling onvoldoende beschikt over 
de vaardigheden te stoppen met dit fysiek agressieve gedrag.  
- Als een leerling herhaaldelijk medewerker(s) van onze school fysiek/verbaal agressief 
benadert en niet beschikt over de vaardigheden dit fysiek/verbale agressieve gedrag te 
kunnen stoppen.   

Opbouw naar een eventuele schorsing en/of verwijdering:  
a.  Het kind krijgt voor fysiek/verbaal agressief gedrag naar een medeleerling een gele kaart 
(= officiële waarschuwing). Twee gele kaarten betekent een rode kaart. De rode kaart zorgt 
voor schorsing van 1 dag. Het kind krijgt voor fysiek/verbaal agressief gedrag naar een 
medewerker of hulpouder van onze school direct een rode kaart. De rode kaart zorgt voor 
schorsing van 1 dag. De leerkracht deelt een gele kaart uit in overleg met de IB-er (en 
eventueel de overblijfkracht). De overblijfkrachten delen zelf geen gele kaarten uit. De rode 
kaart kan alleen door de directeur worden uitgedeeld met toestemming van het College van 
Bestuur. De gele of rode kaarten worden te allen tijde besproken met de ouders en niet 
rechtstreeks ‘uitgedeeld’ aan de leerlingen.   
b.  Afhankelijk van het individuele kind en de situatie kan er voor kwijtschelding besloten 
worden van een gele kaart. We belonen graag een goede inzet van het kind.  
c.  De ouders worden bij elke gele kaart en bij de directe rode kaart mondeling en schriftelijk 
op de hoogte gebracht van de situatie waarin het fysiek agressieve gedrag plaats vond.  
d.  Blijkt dat de leerling na alle interventies en maatregelen nog steeds een gevaar is voor zijn 
omgeving volgt er een gesprek. In samenspraak met de ouders, de leerkracht, IB en de 
directeur zal er gezocht worden naar een passende oplossing voor het kind en zijn omgeving 
(zie opmerking stap 4 omtrent zorgplicht).  
Het is mogelijk dat de uiteindelijke oplossing niet meer gevonden wordt op school en er wordt 
overgegaan tot een definitieve verwijdering, de schorsing die dan volgt duurt totdat de 
leerling op een andere school aangenomen is.  
Ook deze schorsing wordt alleen uitgevoerd met toestemming van het College van Bestuur.  
e.  De ouders kunnen bezwaar aantekenen tegen de schorsing bij het College van Bestuur. 
Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, kunnen ouders bezwaar aantekenen bij de 
klachtencommissie van SCOL.  

Tot slot  
Bij schorsing van meer dan een dag is de directeur verplicht de Inspectie van het Onderwijs en 
het Regionaal Bureau Leerplicht Leiden op de hoogte te stellen. Een schorsing bestaat uit 
maximaal 5 aaneengesloten schooldagen. Als er besloten wordt tot een definitieve verwijdering 
kan de schorsing duren tot de leerling op een andere school aangenomen is.   
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BIJLAGE 2 STAPPENPLAN ONGEWENST GEDRAG VAN LEERLINGEN 
 
Stappenplan ongewenst gedrag van leerlingen  

 
 

 



 

20 
 

BIJLAGE 3 PROTOCOL PESTEN IN STROOMDIAGRAM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vermoedens van pesten 

‘Gesprek zonder schuldvraag’ met 
gepeste ( en eventueel met de 
pester). 
Het stappenplan van GZS staat  omschreven in 
het pestproctocol. 

Licht ouders van de gepeste 
(telefonisch) in. 

Maak een notitie (bij de pester en 
gepeste) van bovenstaande in Esis. 

Meld dit gesprek bij Ib-er en/of 
pestcoördinator. 

Stappenplan voor digitaal 
pesten zie pestprotocol 

Evalueer na twee weken of pesten is 
gestopt, zo niet dan start je bij directe 
constatering bij pesten. 

Directe constatering van pesten 

Licht ouders van gepeste telefonisch in dat er 
binnenkort gestart gaat worden met ‘No 
Blame’. Stel hierbij de vraag aan de ouders 
van de gepeste of ze behoefte hebben aan 
persoonlijk gesprek. 

Maak een melding hiervan bij Ib-er en/of 
pestcoördinator. 

Start ‘No Blame’ in 
samenspraak met 
Ib-er en/of 
pestcoördinator. 

Leerkracht geeft 
samen met Ib-er 
en/of 
pestcoördinator 
uitleg over ‘No 
Blame’.  

Nee Ja 

Evalueer na twee weken of het pesten is 
gestopt. 

Ja 

Beoordeling de situatie van het pesten: 
oplossing 1 en/of 2 
1. Actie op de gepeste (denk aan sociale 
vaardigheidstraining etc.) 

2. Actie op de pester: er wordt 
gehandeld naar het protocol ongewenst 
gedrag (zie hoofdstuk 7. Pestprotocol) 

Nee 

Maak een notitie (bij de pester en gepeste) 
van bovenstaande in Esis (incidenten). 


