
Pestprotocol (versie oktober 2020)

Dit pestprotocol  is opgesteld door en specifiek voor CSG Park & Dijk, school voor speciaal

basisonderwijs, onderdeel van  Stichting De Vier Windstreken. De hierin vastgelegde

afspraken zijn tot stand gekomen in samenspraak met MR (ouders), leerlingenraad (kinderen)

en team.

Dit protocol is onderdeel van het stichtingsbreed opgesteld veiligheidsplan1 en heeft

specifiek voor Park & Dijk een directe relatie met het bevorderen van actief burgerschap en

sociale integratie, de Coole kikkeromgangsregels, het Cooldownsysteem en protocol omgaan

met grensoverschrijdend gedrag2.

Een en ander wordt hieronder, in de voetnoten en/of en in de bijlagen nader toegelicht.

Doel

Doel van dit protocol is het creëren en borgen van sociale veiligheid:

● Preventief:

een schoolbrede consequente en eenduidige aanpak gericht op het voorkomen van

pesten samen met het bevorderen van een positief en veilig sociaal klimaat, waarin

ieder zich gezien voelt en zich kan laten zien

● Curatief:

in situaties waarin pesten (of sociale onveiligheid in bredere zin) aan de orde is

richtlijnen te geven voor het handelen ten aanzien van alle betrokkenen, zowel op het

niveau van de leerling, ouder, leerkracht en team

In dit protocol is het beleid beschreven en biedt zo houvast aan directie, leerkrachten,

leerlingen en ouders, zowel preventief als curatief.

De doelen hangen onderling nauw met elkaar samen en kunnen dan ook niet los van elkaar

worden gezien. Door het consequent aandacht besteden aan het onderwerp pesten willen

we het pesten op onze school voorkomen. Hierbij is een actieve houding een vereiste

en heeft de anti-pestcoördinator een proactieve, ondersteunende en verbindende rol.

De aanpak is specifiek afgestemd op de leerlingen van onze school, het SBO. De verschillende

afspraken zijn geïntegreerd in een logisch en consistent geheel en er is nadrukkelijk oog voor

concrete heldere eenduidige communicatie, visualisatie, informatie in deelstappen en

herhaling.

2 De Vier Windstreken heeft het “Reglement disciplinaire maatregelen” ontwikkeld; dit is op school in te zien.

1 Het veiligheidsplan is in te zien op de website van St. De Vier Windstreken en op de school.
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Rol van de antipestcoördinator (apc)

De apc heeft een actieve rol in het voorkomen en tegengaan van pesten. De apc zorgt voor

de uitvoering van dit protocol. De apc ondersteunt het management en de leerkrachten bij

voorkomende incidenten. Zo nodig en in overleg met het management en de leerkrachten

neemt de apc de uitvoerende rol op zich. Zij betrekt de leerkrachten altijd bij de acties en

informeert het management. De apc is, naast de leerkrachten en intern begeleider, het

aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Zij kunnen bij de apc incidenten melden en zorgen

bespreken. De apc bespreekt deze meldingen altijd met de verantwoordelijke leerkracht en

informeert het management. Eventueel zoekt de apc samen met de ouders en de leerlingen

naar passende hulp en de apc is op de hoogte van het verloop van het hulptraject.

De rol van apc wordt binnen onze school verzorgd door de schoolpsycholoog. Dit heeft het

voordeel dat zij betrokken is bij de monitoring en (voor een deel) uitvoering van de

leerlingenzorg binnen school en vanuit haar positie tevens een vertrouwensrol heeft naar

leerlingen, ouders en leerkrachten. Zij is tevens lid van de Coole kikkercommissie en

betrokken bij het monitoren en updaten van het Cooldownprotocol (zie verderop). Zij heeft

aldus het overzicht over schoolbrede afspraken op sociaal-emotioneel gebied, kan in

onderlinge samenhang opereren, evalueren en bijsturen.

Wat is pesten?

In de literatuur (Van Stigt, 2014; Deboutte, Schuerman, & Neuts, 2010; Olweus, 2003;
Ruigrok, 2010) wordt pesten gekenmerkt door de volgende vijf aandachtspunten:

● systematisch, zich herhalend negatief gedrag;
● bedoeling om doelbewust te kwetsen of onderuit te halen;
● toebrengen van fysieke, psychische en sociale schade aan het slachtoffer;
● een ongelijke machtsbalans tussen pester(s) en gepeste(n) (de dader heeft vaak  een

dominante houding ten opzichte van het slachtoffer);
● een sociale functie; pesterijen treden bijna altijd op in groepsverband. Pestkoppen

verwerven zo een centrale positie in de groep. Het is vaak niet de drang tot kwetsen,
maar de behoefte erbij te horen, iets te betekenen wat hun tot dit gedrag aanzet.

Samengevat: bij pesten is sprake van herhaaldelijk verbaal of fysiek beschadigen van een

ander en/of het sociaal uitsluiten van de ander uit de groep. Pestgedrag wordt dus niet per

se gedefinieerd door de handeling zelf, maar meer door de bedoeling van die handeling

(schaden, buitensluiten).
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Preventief

Uitgangspunt is: wij leven de kinderen voor wat wij hen willen leren, wat wij van hen

verwachten en dit is zichtbaar in ons handelen en (visueel) in de hele school:

1 De identiteit van de school: wij zijn een Protestant Christelijke basisschool. Tijdens de

Bijbellessen3 en op andere momenten die zich daarvoor lenen, wordt er gesproken

over onze christelijke levensvisie, kernachtig verwoord als: God liefhebben boven

alles en je naaste als jezelf.

2 Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie maakt deel van uit van en

is binnen Park & Dijk als vanzelfsprekende lesstof verweven in het Nieuwe Onderwijs

Concept:

2.1 Versterken sociale competenties:

Dit omvat onder meer sociaal-emotionele ontwikkeling (zelfbeeld, zelfstandigheid),

sociale vaardigheden (samenwerken, omgaan met verschillen) en houdingen en

vaardigheden om in uiteenlopende situaties succesvol te kunnen functioneren

(zelfsturing, omgaan met conflicten, democratisch handelen, verantwoordelijkheid);

2.2 School als oefenplaats:

bieden van een leer- en werkomgeving waarin burgerschap en integratie zichtbaar

zijn en waarin leerlingen kunnen oefenen met sociale competenties, democratische

basiswaarden en betrokkenheid bij en deelname aan de samenleving.

3 Wij hebben schoolbreed onze schoolregels gevisualiseerd door middel van de Coole

kikkerregels. Deze zijn door en voor onze school ontwikkeld en worden schoolbreed,

alsook in de groep en individueel ingezet en gevisualiseerd (zie bijlage Coole

kikkerregels) en zijn als zodanig juist geschikt voor onze doelgroep (meer behoefte

aan visualisatie, duidelijke communicatie, herhaling etc). Het team bespreekt

actualiteiten in de teamvergaderingen, waarbij telkens per periode een schoolbrede

Coole kikkerregel wordt afgesproken, waar de komende periode extra aandacht

wordt besteed. Leerkrachten kunnen hiernaast in de eigen groep nog een andere

3 Wij werken met week- en ochtendopeningen vanuit ‘Kind op maandag’.

4



Pestprotocol (versie oktober 2020)

regel tot speerpunt maken om aan te sluiten bij wat er op dat moment in de groep

extra aandacht en ondersteuning vraagt.

4 In de stamgroep worden lessen sociaal-emotionele vorming gegeven door de eigen

stamgroepleerkrachten met behulp van de (online) methoden “Kwink’ en

“Seksualiteit en relaties”. Specifiek voor de groepen 8 wordt er gewerkt met de

methode “SijS voor schoolverlaters” ter voorbereiding op de overstap naar het

voortgezet onderwijs.

De leerkrachten gebruiken deze methoden voor het vormgeven van lessen

sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerkracht proberen tijdens deze lessen alert te zijn

op signalen van mogelijke problemen op dit gebied en bespreken dit zo nodig met de

kinderen, ouders, collega’s, de intern begeleider en de apc.

5 Binnen het SBO is er meer dan in het reguliere basisonderwijs na iedere

zomervakantie verandering van (stam)groepssamenstelling. Aandacht voor

groepsvormende activiteiten is dan ook extra belangrijk. Door het inzetten hiervan

aan het begin van het schooljaar stimuleren we een positief groepsklimaat, waarin

ieder kind zich welkom en onderdeel voelt, zich kan ontplooien en een positief

zelfbeeld kan ontwikkelen. Van belang is hierbij het vormen van groepsregels, die

voldoen aan de vier basisregels:

∙ Iedereen voelt zich veilig in de groep

∙ We respecteren elkaar

∙ We communiceren positief met elkaar

∙ We werken samen en helpen elkaar

Deze basisregels zijn/worden gekoppeld aan de Coolekikkerregels.

Wanneer dit nodig is, maar zeker na elke vakantie (herfst-, kerst-, voorjaars- en

meivakantie) wordt er opnieuw aandacht besteed aan een positief groepsklimaat.

De apc brengt dit onder de aandacht van de leerkrachten voor de start van het

nieuwe schooljaar en herinnert de leerkrachten hieraan voor een vakantie

(schoolbrede aanpak).

6 Aan het begin van elk schooljaar, in de derde week van september (Week tegen

Pesten) wordt er in de groep aandacht besteed aan pesten. Vooraf wordt dit aan de

orde gesteld in een teamvergadering. Nog minimaal twee keer per jaar (maar in de

praktijk vaker) wordt dit in de teamvergaderingen aan de orde gesteld. Een en ander

is/wordt gekoppeld aan de Coole kikkerregels (zie bijlage Coole kikker).

7 In het kader van de Coole kikkerbrigade bezoekt de apc aan het begin van het

schooljaar samen met de leerlingenraad alle groepen. Het belang van een veilig

schoolklimaat wordt besproken en gekoppeld aan de Coole kikker omgangsregels, de

Cooldown, alsook de rol van de apc. Minimaal een vervolgbezoek wordt afgesproken

om de sfeer in de klas en school te peilen. Dit kan voorafgaan aan het

monitormoment, zodat de aanpak en nut van de vragenlijsten kan worden besproken
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8 Elk half jaar, in januari en juni, vinden er leerlingbesprekingen plaats. Voorafgaande

aan beide bespreekmomenten vindt de sociaal-emotionele monitoring plaats.

8.1 Monitoring – sociogram leerlingen:

Door de leerlingen vragen beantwoord, die gebruikt worden om een sociogram te

maken. Deze sociogrammen worden bekeken door de apc en de leerkrachten.

Signalen uit deze lijst worden besproken en zo nodig worden er acties ondernomen.

Ook vullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 de leer- en leefklimaatvragenlijsten van

ZIEN! In (inclusief veiligheidsbeleving, vragen over pesten). Deze worden bekeken

door de leerkrachten, besproken met de intern begeleider en de apc, en zo nodig

worden ook acties ondernomen. Bij een signaalscore van Pestbeleving en Pestgedrag

wordt er een gesprek met de leerling gehouden?

8.2 Monitoring – signalering leerkrachten:

Door de leerkrachten van groep 3 t/m 8 worden de ZIEN!- observatielijst ingevuld.

Deze lijst wordt besproken met de intern begeleider en zo nodig worden er acties

ondernomen. De apc wordt ook op de hoogte gebracht van signalen in deze lijst die

duiden op pesten en de eventuele acties worden besproken.

9 Op school gebruiken we de SoVa-methode SijS, met modules voor jonge kinderen

(groep 3-4) en oudere kinderen (groep 5-8) en een speciale schoolverlatersmodules

en ondersteuning voor de groep (groepsdynamiek).

Deze kunnen zowel preventief als curatief worden ingezet. Aanmeldingen komen uit

leerlingbesprekingen en/of signaleringslijsten, dan wel gesprekken met ouders en/of

leerlingen naar voren. Intern begeleider en apc bespreken de aanmeldingen en

stellen de groepjes samen en koppelen terug naar de ouders (voor werkwijze, zie

bijlage SijS).

SijS is een methode ter versterking van de sociale cognitie, meer algemene sociale

vaardigheden, weerbaarheid, ego-versterking en heeft afhankelijk van de hulpvragen

van de kinderen/groep zowel een preventieve als curatieve werking op het gebied

van pesten.

10 Tenslotte wordt er schoolbreed gewerkt met het voor en door de school speciaal

ontwikkelde Cooldownsysteem ter voorkoming en regulering van grensoverschrijdend

gedrag (zie bijlage). Dit is niet specifiek ontwikkeld ten aanzien van pestgedrag, maar

kan hier wel preventief zowel als curatief zijn werking hebben.
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Curatief

Mocht er sprake zijn van een situatie waarin gepest wordt, dan volgen wij de

Vijfsporenaanpak:

1 De verantwoordelijkheid van de school/leerkrachten. De leerkracht/ouder/leerling

meldt een incident bij de apc, intern begeleider, directeur en/of teamleider. De apc

wordt altijd op de hoogte gebracht van een incident. Er wordt een notitie gemaakt in

ParnasSys bij de gepeste en de pestende leerling.

2 Steun bieden aan de leerling die gepest wordt.

Leerlingen weten binnen school dat zij hun zorgen kunnen melden bij hun eigen

leerkracht en/of apc, mondeling of per briefje (Binnen school is er de gewoonte dat

kinderen een afspraak je kunnen maken met de apc om een boterham te komen

eten. Zij weten dat dit bedoeld is om een zorg te delen. Het laagdrempelige,

informele maakt dat de kinderen zich uitgenodigd en vrij voelen hiervan gebruik te

maken

Er wordt altijd individueel met de leerling gepraat, zodat de leerling zijn verhaal kan

doen en de leerkracht (of anderen) in kan schatten of er sprake is van pesten. De

leerling wordt altijd serieus genomen. Met het kind wordt overlegd over en gewerkt

aan mogelijke oplossingen (zie ook bij punt 3).

3 Steun bieden aan het kind dat pest. Er wordt altijd individueel met de leerling

gepraat, zodat de leerling zijn verhaal kan doen en de leerkracht in kan schatten of er

sprake is van pesten. Als er sprake is van pesten moet met het kind besproken

worden wat pesten voor een ander betekent. Het kind moet ook geholpen worden

om op een positieve manier relaties te onderhouden met andere kinderen.

Vervolgens wordt het kind ook geholpen om zich aan regels en afspraken te houden.

Voor zowel 2 als 3:

Een voorwaarde is ervoor te zorgen dat elk kind zich veilig voelt en dat er uitgelegd

wordt wat de leerkracht (of anderen) gaan doen om het pesten te stoppen.

Er moeten grenzen gesteld worden en consequenties aan verbonden. Er worden

follow-upgesprekken gehouden. De leerkracht kan dit zelf doen of het overdragen aan

de apc. De apc wordt altijd geïnformeerd over de gesprekken. Dit wordt ook aan de

leerling kenbaar gemaakt.

De apc bewaakt het proces.
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4 De ouders van het gepeste en het pestende kind steunen. De leerkracht, apc of ander

verantwoordelijke meldt in het geval van pesten dit altijd aan de ouders van de

gepeste en de pestende leerling en bespreekt de te volgen maatregelen. Er wordt

informatie en advies gegeven over pesten en de manieren waarop pesten kan worden

aangepakt. Zo nodig worden ouders doorverwezen naar deskundige ondersteuning.

Als de leerkracht deze melding doet, bespreekt hij altijd met de apc de verkregen

informatie uit deze gesprekken en de acties die ondernomen zijn.

5 De middengroep (de rest van de klas) betrekken bij de oplossingen van het

pestprobleem. De leerlingen kunnen altijd pestsituaties melden bij de

leerkrachten/apc. Dit kan in een gesprek maar ook door middel van een briefje (aan

leerkracht of apc).

Als er gepest wordt, dan volgt een gesprek met alle kinderen van de groep over

pesten en over hun eigen rol daarbij. Er wordt met de kinderen overlegd over

mogelijke oplossingen en over wat ze zelf kunnen bijdragen aan die oplossingen,

waarbij ze eventueel zelf een actieve rol spelen. De leerkracht/apc voert deze

gesprekken en ziet toe op het uitvoeren van de oplossingen. Zowel de leerkracht als

de apc zijn altijd op de hoogte van de informatie uit het gesprek en de mogelijke

oplossingen. Zo nodig wordt er ‘SijS in de klas’ ingezet ter ondersteuning van de

groepsdynamiek (zie hieronder).

Tijdens leerlingbesprekingen en/of teamvergaderingen wordt hier actueel en bij

regelmaat op teruggekomen.

Bovengenoemde vijfsporenaanpak is/wordt geïntegreerd in het hulpaanbod binnen

school en schoolbrede afspraken, zoals de Coole kikkerregels, het Cooldownsysteem, de

Kwinklessen. Hiernaast kunnen kinderen individueel en in groepjes worden aangemeld

voor extra ondersteuning buiten de klas. Binnen school is de apc tevens

schoolpsycholoog en verzorgt individuele en groepsgewijze ondersteuning en

behandeling: SijS – training sociale vaardigheden en weerbaarheid; er zijn speciale SijS

jongens- en meidengroepen (denk aan meidenvenijn) en schoolverlater(plus)groepen.

Ook is er “SijS in de klas’ ter ondersteuning van groep en leerkracht (groepsdynamiek).

Tenslotte is er de mogelijkheid van speltherapie

voor meer complexe problemen (zie schoolgids en

bijlage - protocol extra ondersteuning binnen

school).
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Ouders

1 Tijdens de contactmomenten met de ouders wordt er altijd gevraagd naar het

welzijn van de kinderen. Als er tussentijds vragen/zorgen zijn over het welzijn van

het kind wordt er contact opgenomen met de ouders.

2 In de schoolgids en in het kennismakingsgeprek met de leerkracht aan het begin

van ieder schooljaar wordt aandacht besteed aan pesten en wordt aan ouder

gevraagd om contact met de school op te nemen als zij weten of vermoeden dat

er kinderen gepest worden. Het contact met leerkracht en intern begeleider is

laagdrempelig, zodat ouders gemakkelijk contact kunnen opnemen, wanneer zij

dat willen.

3 Op gezette tijden wordt er ook in de nieuwsbrieven (het P&D-tje) en/of op een

speciale ouder thema-avond aandacht besteed aan dit onderwerp.

4 Ouders kunnen altijd contact opnemen met de leerkracht of intern begeleider om

situaties of zorgen te bespreken. Met toestemming van ouders wordt de

informatie doorgekoppeld naar de apc en/of worden ouders met haar in contact

gebracht.

Dit protocol is vastgesteld in samenspraak met MR (ouders), leerlingenraad (kinderen) en

team van CSG Park & Dijk, school voor speciaal basisonderwijs (versie oktober 2020)
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