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Inleiding 
 

Praktijkschool Apeldoorn heeft een bijzondere zorgplicht ten aanzien van de gezondheid en veiligheid 

van de leerlingen die aan onze zorg zijn toevertrouwd en onder ons toezicht staan. 

Hieronder vindt u het anti pestprotocol en bijbehorend anti pestbeleid van de Praktijkschool Apeldoorn. 

De laatste update van dit protocol is 2 mei 2017. Dit plan wordt jaarlijks ter advisering aan de 

medezeggenschapsraad aangeboden met de vraag om instemming. 

  

Doelstelling 

Dit protocol is gemaakt om op een effectieve gezamenlijke manier met pesten om te gaan. De 

Praktijkschool Apeldoorn wil de leerlingen een prettige,  positieve en veilige leeromgeving bieden, 

waarin zij zich kunnen ontwikkelen tot goed burger en werknemer. Het personeel wil deze ontwikkeling 

bevorderen door het scheppen van een veilig klimaat in en om de school en een prettige werksfeer in de 

theorielessen, praktijklessen en op stage.  

Dit betekent dat wij als school pesten als ongewenst gedrag beschouwen en bereid zijn alles in het werk 

te stellen om pestgedrag aan te pakken. Dit protocol is een vastgelegde wijze waarop we het pestgedrag 

van leerlingen benaderen. Wij willen dat alle betrokkenen; leerlingen, personeel, externe begeleiding en 

ouders, dit protocol naleven. 

Ondanks eenieders voortdurende inspanning zijn wij ons bewust van het feit dat van een school geen 

continu toezicht kan worden verlangd. 
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1. Wat is pesten?  
 

1.1 Definitie: 

 
Pesten is het systematisch en langdurig uitoefenen van psychologisch of fysiek geweld door één of 
meerdere personen ten opzichte van één persoon, die niet (langer) in staat is zichzelf te verdedigen. 
Relatief nieuwe manieren van pesten zijn het digitaal en mobiel pesten. Kinderen of jongeren gebruiken 
dan het internet (sociale media) of pesten elkaar door vervelende berichten via de mobiele telefoon te 
sturen. 
 

1.2 De kenmerken: 

o Het pesten gebeurt systematisch.   
o De macht is ongelijk verdeeld.  
o Het heeft een psychische of fysieke schade als gevolg.  
o De gepeste is niet weerbaar.  
o De bedoeling is om angst te veroorzaken of schade te berokkenen bij de gepeste. 
o Het is een universeel verschijnsel. 
 

1.3 De betrokken partijen 

 
Bij pesten gaat het niet alleen om de ‘pester’ en de ‘gepeste’. De pester zorgt er namelijk voor dat 
anderen ook zullen mee pesten om bij de groep te horen. De zogenaamde ‘middengroep’. 
 
1.3.1 Pester 
Pesters komen heel zelfzeker over. Het lukt hen zelf zo goed dat ze anderen kunnen betrekken in hun 
pestactiviteiten. De pester is meestal een populair persoon die zich stoer gedraagt. Hij is een opstandig 
type die uitkomt voor zijn mening. De pester heeft moeite met regels en grenzen. Toch is hij minder 
zeker over zichzelf dan hij zich voordoet. Het pestgedrag dient meer als afleiding voor zijn eigen 
problemen. Het slachtoffer is vaak een uitlaatklep voor de frustraties van de pester. 
 
1.3.2 Gepeste 
Vaak is degene die gepest wordt 'anders dan de anderen'. Dat 'anders-zijn' kan gebaseerd zijn op 
uiterlijke kenmerken (een bril dragen, ouderwetse kleren aan hebben), maar vooral op het niet 
beantwoorden aan de groepsnorm. Ook hobby’s, taalgebruik, thuissituatie,… kunnen een aanleiding zijn 
tot pesten. De meeste gepeste kinderen kunnen zich niet goed verdedigen en kunnen geen respect 
afdwingen van anderen. Ze zijn stil en introvert.  Ze schamen zich dat ze gepest worden en houden 
daarover dan ook hun mond. Ze hebben weinig vrienden om op terug te vallen. 
 
1.3.3 Middengroep 
De middengroep of het publiek, is zeer belangrijk. Dat zijn degenen die niet pesten en niet gepest 
worden. Meestal willen ze populair zijn, erbij horen.  
De middengroep is onderverdeeld in enkele kleinere groepen. Er is een groep die zich aansluit bij de 
pester: het pestgroepje, de meelopers. Zij kunnen zich aansluiten om verschillende redenen: uit 
bewondering, om er voordeel uit te halen, als uitlaatklep om frustraties te uiten of uit angst om zelf 
gepest te worden.  Er is ook een groep die het pesten niet opmerkt. Een andere groep wil er niets 
aandoen omdat het hen onverschillig laat, maar op deze manier stopt het pesten niet. Er is maar een 
hele minieme groep die reageert en opkomt voor de gepeste kinderen: de verdedigers. 
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1.4 Verschillende vormen van pesten  

 
Er bestaan vele verschillende vormen van pesten. Dit zijn de meest voorkomende vormen: 
 
Verbaal: Er wordt het meest verbaal (met woorden) gepest. Op deze manier is de kans kleiner dat het 
opgemerkt wordt. Bij het verbaal pesten scheldt, vernedert of bedreigt men de gepeste. Vaak gaat de 
gepeste de pestkop geloven waardoor de gepeste een minderwaardigheidsgevoel krijgt.  
 
Non-verbaal: Men zal hier iemand lichamelijk pijn doen: schoppen, slaan. 
 
Achtervolging: De achtervolgingen zijn meestal op voorhand gepland. Er wordt afgesproken met een 
grote groep en dan gaan ze die persoon pesten. Wanneer een kind eenmaal achtervolgd is, is het vaak 
bang om op openbare plaatsen te komen. Bepaalde plaatsen worden vermeden uit angst om opgewacht 
te worden.  
 
Uitsluiting: Met ‘uitsluiting’ bedoelt men iemand negeren. De gepeste wordt overal buitengesloten. De 
pesters doen alsof de gepeste niet bestaat. Het slachtoffer staat steeds alleen, mag nergens aan 
meedoen en heeft geen vrienden en vriendinnen. Het kind gaat zich eenzaam voelen en krijgt 
uiteindelijk een minderwaardigheidsgevoel. Hierdoor wordt hij / zij bang om sociale contacten te 
leggen.  
 
Stelen of vernielen van bezittingen: 
Het gepeste kind is vaak spullen kwijt zoals potloden, pennen, gummen.  Zo willen ze het kind van streek 
maken. Het stelen en vernielen is meestal te wijten aan jaloezie van de pester.  
 
Afpersing: De gepeste of meelopers worden soms gedwongen om iets te doen, terwijl dat tegen hun zin 
is. Ze moeten bijvoorbeeld geld stelen, klusjes opknappen, taken maken, snoep meebrengen, goederen 
afgeven,… 
 
Pesten via de online media: Leerlingen pesten elkaar via online media. (Zie Hoofdstuk 2 Online Pesten) 

1.5 Het verschil tussen plagen en pesten 

 
Plagen is een deel van je ontwikkeling. Je leert opkomen voor jezelf. De intentie bij plagen ligt anders 
dan bij pesten. De bedoeling van pesten is iemand te kwetsen, terwijl er bij plagen geen kwade 
bedoelingen zijn. Plagen is meer als grap bedoeld. Het situeert zich meer binnen het ‘sociale spel’, 
waarbij kinderen hun omgeving aftasten (wie is wie?) en zoeken naar ieders plaats in de groep. Bij 
pesten is dit proces al achter de rug en probeert men iemand te kelderen die men om één of andere 
reden niet zo sympathiek vindt. 
Enkele verschillen tussen plagen en pesten op een rijtje: 
 

Plagen Pesten 

onbezonnen, spontaan systematisch 

geen kwade bijbedoelingen kwetsen van iemand 

duurt niet lang gebeurt bijna non-stop 

speelt zich af tussen gelijken de macht is ongelijk verdeeld 

geplaagde blijft volwaardig lid van de groep de gepeste wordt buitengesloten 

er is een wisselend slachtoffer er wordt één zwart schaap uitgekozen 

heeft geen blijvende gevolgen lichamelijke of psychische gevolgen 

altijd één tegen één één tegen één / groep 
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2. Online pesten  

 
2.1 Wat is online pesten? 
Online pesten, cyberpesten, digitaal pesten: het zijn allemaal termen die we gebruiken voor pestgedrag 
via sociale media. Pesten kan op veel manieren. Via online media pesten (vooral) scholieren elkaar door: 
o Misbruik van privégegevens (zoals het stelen van wachtwoorden of het aanmaken van nep-

accounts) 
o Dreigtweets 
o Het verspreiden van beeldmateriaal (zoals intieme foto's of filmpjes van mishandeling) 
o Uitsluiting in chat-groepen 
o Haatcampagnes via de sociale media 

 

2.2 Pesten voorkomen: tips voor leerlingen en ouders 
o Praat met kind(eren) over wat hij/zij doen op internet en maak afspraken (bijvoorbeeld: lever je 

telefoon in als je naar bed gaat) 

o Deel nooit privégegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer of de naam van je school 

o Verzin (samen) een goede nickname 

o Scherm je profiel zoveel mogelijk af; 'alleen voor vrienden' is de beste optie 

o Plaats alleen neutrale foto’s (geen sexy foto’s) of beter nog; helemaal geen foto’s waarop je gezicht 

herkenbaar is 

o Wees selectief in het accepteren van een vriendschapsverzoek; doe dit alleen wanneer je iemand in 

het echte leven ooit hebt ontmoet 

o Verwijder onbekende mensen uit je vriendenlijst 

o Houd wachtwoorden en inloggegevens altijd geheim: ook voor je beste vriend(inn)en 

o Niet schelden en geen mensen kwetsen, dat zou je in het echt ook niet doen 

o Heb je iets vervelend gezien of meegemaakt? Vertel het aan iemand die je vertrouwt, bv. een ouder, 

buurvrouw of leraar.  

2.3 Pesten aanpakken : tips 

Krijgt een leerling toch te maken met online pesten, doe dan het volgende: 
o Complimenteer dat de leerling naar je toegekomen is 

o Een leerling die wordt gepest, heeft in 1e instantie behoefte aan steun; aan iemand die naar 

hem/haar luistert en zijn verhaal serieus neemt 

o Onderneem niet meteen actie; kijk eerst samen met de leerling wat jullie er aan zouden kunnen 

doen 

o Stap pas na overleg met het kind naar school en/of ouders en/of andere partijen 

o Pak internet (of computer of tablet) niet af. Het lijkt misschien een oplossing, maar het is oneerlijk 

om een kind zo'n zware straf te geven terwijl hij/zij eigenlijk slachtoffer is 

o Adviseer het kind om het volgende te doen:  

o Reageer niet op de mails, berichtjes of filmpjes 

o Bewaar alle mails, berichtjes of filmpjes. Sla ze op of maak er screenshots/foto's van.  Het kan 

dienen als bewijsmateriaal 

o Aangifte doen? Kijk dan op www.vraaghetdepolitie.nl 

o Blokkeer degene die je lastig valt 

o Staan de filmpjes of berichten op een website? Benader de eigenaar en vraag om het materiaal te 

laten verwijderen (maak eerst foto's als bewijsmateriaal) 

 

http://www.mediawijsheid.nl/dreigtweets/
http://www.mediawijsheid.nl/sociale-media/
http://www.vraaghetdepolitie.nl/
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2.4 Kort samengevat 

o Wees aardig tegen elkaar. Geef een complimentje over een mooie foto of leuk bericht. Beantwoord 
een berichtje dat je van iemand krijgt meteen, als je de mogelijkheid hebt. 

o Als je iets niet in het echt zou doen, doe je dat ook niet op internet. Bedenk voordat je iets via 
internet verstuurt: zou ik dit ook in het echt tegen hem of haar zeggen? 

o Schrijf geen nare of vervelende berichten. Ook niet als grapje. Op internet is vaak moeilijk te zien 
hoe iets bedoeld is. 

o Negeer pesterijen, nare berichten. Hoe moeilijk het ook is: tel tot 10 en reageer niet. Dan loopt het 
vaak met een sisser af. Reageer je wel, dan  loopt het vaak uit op een ruzie.  

o Eens op internet, altijd op internet. Alles wat je op internet (foto's, berichtjes) zet, blijft er altijd 
staan. Ook als je denkt dat het weg is. Bedenk voordat je iets plaatst: hoe zou ik het vinden om dit 
terug te zien of horen op tv, terwijl we het in een grote groep samen bekijken? 

 
Bron: Brochure Digitaal Pesten, Mijn Kind Online, 2012. 
Er zijn nog meer handige tips op de website van Mijn Kind Online. 

 
Consequenties niet goed kunnen overzien 
Bij kinderen zijn de hersenen onvoldoende in staat om consequenties (op de langere termijn) te 
overzien. Zij zijn zich (nog) niet bewust van de openbaarheid van internet. Ze stappen makkelijk over 
een (juridische) grens zonder zich daar bewust van te zijn. Pesterijen kunnen leiden tot aanklachten 
wegens smaad, portretrecht, inbreuk op privacy, stalking, intimidatie/bedreiging, discriminatie, 
zedendelict en kinderporno. 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mijnkindonline.nl/artikelen/regels-en-afspraken-op-internet
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3. Algemeen 
 

3.1 Preventie 
 

3.1.1 Het Pedagogisch Klimaat 
o Het voorbeeld van de leraren (en thuis de ouders) is van groot belang. Er zal minder 

gepest  worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar 
verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar uitgesproken.  

o De leraren bieden structuur en veiligheid door aanwezig te zijn bij leswisselingen en pauzes.  
o De leraar werkt aan een positieve sfeer in de groep door een positieve benadering van de leerlingen. 
o Agressief gedrag van leraren, ouders en de leerlingen wordt niet geaccepteerd. Leraren nemen 

duidelijk stelling tegen dergelijke gedragingen. 
o School en ouders halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. Bij problemen van 

pesten zullen de directie en de leraren hun verantwoordelijkheid nemen en indien nodig overleg 
voeren met de ouders. De ouders kunnen informatie en suggesties geven en ondersteunen bij 
voorkeur de aanpak van de school. 

o De algemene afspraken en regels worden in het begin van het jaar besproken en herhaald als dat 
nodig is ten gunste van het pedagogisch klimaat. 

o Leraren besteden aandacht aan de omgang met elkaar in de lessen.  
o Leraren nemen kennis van relevante informatie over nieuwe leerlingen. zodat zij alert zijn op het 

ontstaan van pestgedrag. 

 

3.1.2 Preventie programma’s 

o Binnen alle vakgebieden wordt er specifieke aandacht besteed aan sociale vaardigheden. 
o Tijdens de wekelijkse sova- lessen komen onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in 

een groep, aanpak van ruzies etc. aan de orde.  
o In elke fase in de school wordt les in sociale vaardigheden gegeven:  

Specifieke programma’s voor leerlingen op het gebied van  sociale vaardigheden; 
Op school: 

o Methode: De Vreedzame school (1e en 2e fase)  
o Zelfontwikkeld lesprogramma, inclusief sollicitatietraining (3e fase) 
o Extern (bijvoorbeeld via MEE, ´s Heeren Loo): 

 Sova training. (voor trainen van specifieke sociale vaardigheden). 
 Weerbaarheidstraining.  
 Eventueel specifieke (individuele) begeleiding en /of therapie op maat. 

3.1.3 Anti-pestprogramma 

Het ministerie van OCW wil dat scholen in het funderend onderwijs tonen dat zij een structurele anti-
pestaanpak hebben; die aanpak moet zowel pesten voorkómen, door het bevorderen van een sociaal 
veilig schoolklimaat (preventie), maar dient ook houvast te geven bij wat te doen als het pesten feitelijk 
aan de orde is (curatief, regulerend).  
Sinds haar bestaan heeft de Praktijkschool Apeldoorn, gezien haar kwetsbare doelgroep, het grote 
belang van het tegengaan van pestgedrag onderkend en is dit in de dagelijkse praktijk van het omgaan 
met elkaar op school en in de lessen sociale vaardigheden een niet weg te denken thema. 
Het hanteren van een wetenschappelijk en empirisch bewezen effectieve methode is daarbij aan te 
bevelen. De Praktijkschool Apeldoorn kiest vanaf het schooljaar 2015-2016 voor de methode: De 
Vreedzame School. In schooljaar 2017-2018 zal de school starten met een integrale methode voor 
sociale vaardigheden waar lessen van de Vreedzame school, lessen van de schoolspecifieke methode 
voor sociale vaardigheden en lessen mediawijsheid allen tezamen komen en aangeboden worden. 
Hierin wordt een belangrijk fundament gelegd voor een positief pedagogisch klimaat in de groep en de 
gehele school.   
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3.2  Signalen 
   

Via observaties kunnen de volgende opvallende gedragingen of signalen naar boven komen: 
o Alert zijn op leerlingen die in het verleden zijn gepest (vanuit rapportage onderwijskundig  

rapport). 
o Leerlingen die herhaaldelijk geschopt, geslagen, uitgescholden en uitgelachen worden. 
o Het op een bepaalde manier uitspreken van de naam, intimideren via kleine gebaren.   
o Leerlingen die vaak of altijd alleen zijn in de pauzes. 
o Leerlingen die altijd bij een leerkracht in de buurt blijven. 
o Leerlingen die nooit gekozen worden bij de gymnastiek. 
o Leerlingen die onzeker zijn. 
o Leerlingen die plotseling slechter gaan presteren. 
 
Signalen thuis van gepest worden zijn met name:  
o Thuis komen met kapotte spullen of spullen die kwijt zijn. 
o Kinderen die vertellen dat ze gepest worden. 
o Onverklaarbare blauwe plekken 
o Niet graag naar school gaan, schoolziek zijn 
o Slecht eten en slapen 
o Onrustig SMS-, app- en MSN-gedrag 
 
Signalen op school van gepest worden zijn met name; 
o De daders en meelopers signaleren 
o Leerlingen die in het verleden pesten (vanuit rapportage onderwijskundig rapport) 
o (Verbaal) agressieve leerlingen 
o Leerlingen die ‘geintjes uithalen’ 
o Leerlingen die geld lenen, of iets laten kopen (winkel) 
o Afpakgedrag 
o Onverklaarbare blauwe plekken 
o Onrustig SMS en MSN-gedrag 
 
De school neemt jaarlijks de SAQI af bij elke leerling; hierin wordt gemeten in hoeverre de leerling zelf 
vindt dat hij gepest wordt en/of anderen pest. 

 
3.3 Implementeren en handhaven 
 

3.3.1 Informeren van ouders en leerlingen 
 

o De pestregels worden opgenomen in de schoolgids en op de website van de school. De schoolregels 
(inclusief de pestregels) worden  klassikaal besproken en komen structureel aan het begin van een 
schooljaar en bij incidenten ter bespreking aan de orde. 

o Daarnaast hanteert de Praktijkschool Apeldoorn de gouden regels. Dit zijn 4 positief geformuleerde 
gedragsregels die ingezet worden bij de vorming van een positief pedagogisch klimaat en bij het 
voorkomen van pestgedrag. Dit zijn de gouden regels: Iedereen is welkom en hoort erbij, we lossen 
problemen met elkaar op, we respecteren dat we allemaal anders zijn, we gebruiken vriendelijke 
taal. 
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3.3.2 Handhaving 

 

o Als eerste consequent de regels handhaven. 
o Bij herhaald pestgedrag hanteert de school de 5 sporen aanpak. Dit houdt in dat de volgende 

groepen betrokken zullen worden bij het oplossen van het pestgedrag: 
- Gepeste 
- Pester(s) en meeloper(s) 
- Zwijgende middengroep / stille omstanders 
- Ouders (van gepeste en pesters) 
- Leraar of leraren 

o De pestsituatie zal geanalyseerd worden.   
o Gezamenlijk wordt gezocht naar een passende oplossing.  
o Hiervoor kan gekozen worden uit verschillende aanpakken, bijvoorbeeld; no-blame, 

oplossingsgerichte aanpak, herstelrecht. Tevens kan gekozen worden voor uitsluiting van situaties 
die zich in het bijzonder lenen voor pestgedrag. Daarbij kan gedacht worden aan: uitsluiting van 
pauzes, van deelname aan specifieke lessen en voortijdig op school zijn. 

o Bij letsel en/of schade wordt aangifte gedaan. 
 

Zorg voor de pester en de gepeste. 
o Direct ingrijpen via hoor en wederhoor; de pest situatie wordt geanalyseerd door de betrokken 

groepsleraar en/of groepsleraren.  
o Erkennen van de gevoelens van de gepeste is heel belangrijk.  
o Gedragsalternatieven aanreiken aan beiden. 
o Gesprek voeren met de groepsleraar en eventueel met de anti-pest coördinator.  
o De anti-pest coördinator kan geraadpleegd worden door de groepsleraar. Wanner ouders en/of 

leerlingen een klacht hebben rondom pesten of het ingezette beleid onvoldoende vinden kunnen zij 
ook terecht bij de anti-pest coördinator. 

o De anti-pest coördinator wordt altijd geïnformeerd over pest situaties.  
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Anti pestprotocol Praktijkschool Apeldoorn ondertekening 

De ondertekenaars van dit protocol verklaren het volgende: 

1. Pestgedrag is schadelijk tot zeer schadelijk voor kinderen, zowel voor de slachtoffers als voor  de 
pesters. Dit ernstige probleem vereist een voortdurende aanpak, in het bijzonder door de ouders en 
het personeel.  
 

2. De MR, directie en personeel werken zo goed mogelijk samen met leerlingen en ouders om het 
probleem “pesten” op te lossen. 

 
3. De ondertekenaars van dit protocol verplichten zich tot het volgende: 

 
a. alle bij de school betrokkenen hebben het recht en de plicht bij signalering van  

pestgedrag dit te melden bij de (groeps)leraar, anti-pest coördinator, directie of ouders 
b. hulp bieden aan de gepeste; 
c. hulp bieden aan de pester; 
d. hulp bieden aan de zwijgende middengroep; 
e. hulp bieden aan de leraar; 
f. hulp bieden aan de ouders; 
g. de leerlingen bewust maken en bewust houden van het bestaan en de zwaarte van het 

probleem; 
h. het gericht voorlichten van alle betrokkenen; 
i. het aanleggen van – voor iedere persoon aan de school verbonden - 

toegankelijke, goede informatie over het probleem pesten, met als speciaal 
aandachtspunt informatie voor de leerlingen; 

j. het aanstellen van een vertrouwenspersoon en anti-pestcoördinator op school; 
k. het beschikbaar stellen van geld en tijd waarmee gerealiseerd kan worden:  

scholing van personeelsleden, materialen en andere activiteiten. 
 

4. Indien – nadat alle mogelijke hulp aan de pester geboden is – het pestgedrag voortduurt en dit ten 
koste gaat van het welzijn van anderen, kan dit tot schorsing leiden en in het uiterste geval tot 
verwijdering. 

 
5. Dit protocol wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 
 
6. Na ondertekening wordt  een afschrift van dit protocol aan alle ouders beschikbaar gesteld. 
 
7. Het protocol is ondertekend door de directie en de medezeggenschapsraad (namens  

personeel, leerlingen en ouders). 
 
 
 
________________________________    ______________________  
Handtekening directie Praktijkschool Apeldoorn    Handtekening Medezeggenschapsraad   
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Algemene regels m.b.t. pesten, voortvloeiend uit het anti pestprotocol. 
 

Iedereen die direct dan wel indirect deel uitmaakt van onze school, conformeert zich automatisch aan 

onderstaande regels: 

1. Word je gepest, praat er thuis en op school over. Je mag het niet geheim houden! 

2. Je respecteert elkaar, je beoordeelt andere leerlingen niet op hun uiterlijk. 

3. Je sluit een andere leerling niet buiten van activiteiten. 

4. Je komt niet zonder toestemming aan de spullen van een ander. 

5. Je scheldt een leerling niet uit en je gebruikt geen bijnamen. 

6. Je lacht een andere leerling niet uit en je roddelt niet over andere leerlingen. 

7. Je bedreigt elkaar niet en je doet elkaar geen pijn.  

Niet toegestaan wordt: 

- Agressief gedrag naar andere leerlingen of leerkrachten. 

- Het bij zich hebben van wapens of steekvoorwerpen. 

8. Je accepteert een andere leerling zoals hij of zij is. 

9. Als je zelf ruzie hebt, praat het eerst uit. Lukt dat niet dan meld je dat bij je groepsleraar of een 
andere  leraar. 

10. Als je ziet dat een leerling gepest wordt, dan vertel je dat aan je groepsleraar of een andere 
leraar. 

11. Digitaal pesten; (whatsapp, sociale media, email, sms) is ook pesten.  

12. Ouders zijn mede verantwoordelijk voor het signaleren en doorgeven van mogelijk pestgedrag. 
 

 
 

 


