
…Er wordt gepest 

Pesten op school is een groot probleem voor kinderen die ermee te maken hebben. Signalen van 

pesten nemen wij serieus.  

Wij doen er preventief veel aan om pesten te voorkomen en alle kinderen een veilig gevoel te geven 

op school. In alle groepen werken wij met de Kanjertraining, waarbij op een goede manier met elkaar 

omgaan en respect voor elkaar centraal staat.  

Bij ons op school hebben wij twee leerkrachten die anti-pestcoaches zijn: juf Marjo en juf Hélène. Zij 

zijn tevens onze kindervertrouwenspersonen. Juf Marjo en juf Hélène zijn hiervoor opgeleid. Tijdens 

deze cursus hebben zij kennis gekregen over de 'anti-pestwet' en de inhoud en gevolgen van deze 

wet. Zij hebben inzicht verkregen in pesten als groepsprobleem, in de ernstige gevolgen van pesten 

en het belang van positieve groepsvorming. 

 

De leerkracht is en blijft het eerste en vaste aanspreekpunt wanneer er sprake is van pesten. De anti-

pest coördinatoren komen in beeld wanneer ingezette interventies niet het gewenste resultaat 

opleveren. Zowel leerlingen, als ouders/ verzorgers en collega's kunnen een beroep op haar doen. Zij 

zal samen met de betreffende leerling(en), de betreffende ouders/verzorgers en de betreffende 

leerkracht(en) het pestprobleem in kaart brengen en op zoek gaan naar oplossingen. Vervolgens zal 

zij de vinger aan de pols houden tijdens het traject dat uitgezet wordt en het aanspreekpunt blijven. 

  

De beide juffen voeren verder de volgende taken uit: 

Zicht houden op de berichtgeving en wetgeving omtrent het onderwerp pesten binnen het primair 

basisonderwijs zodat ons anti-pestbeleid up-to-date is en voldoet aan de wet. 

Ervoor zorg dragen dat alle direct betrokken partijen kennis hebben van het anti-pestprotocol. 

Zij zijn medeverantwoordelijk voor het 'kanjerbeleid' waarbinnen de nadruk ligt op elkaar met 

respect behandelen, je veilig voelen binnen de school, jezelf durven zijn en je binnen de groep en 

binnen de school bij elkaar betrokken voelen. 

 

Het anti-pestprotocol vind u op het vorige scherm. 

 

Wat als er gepest wordt via Social Media: 

Pestgedrag via Social Media gebeurt meestal buiten school. Wij keuren dit echter niet goed en 

hoewel het niet onder schooltijd plaatsvindt kan het toch doorwerken in de sfeer op school. Indien 

wij informatie ontvangen over pesten via Social Media pakken wij dit als school serieus op met de 

betrokken leerlingen en ouders. Wij willen dat ieder kind met een veilig gevoel naar school komt! 

In de groepen 5 tot en met 8 is er vanuit de Kanjertraining preventief aandacht voor verstandig 

omgaan met Social Media. Hier gaat het onder andere om: Wat deel je wel/ niet online? Welke 

invloed heb je op de ander via Social Media? Bij wie kun je terecht als je gepest wordt of als je ziet dat 

iemand anders gepest wordt? 

Wij vragen aan u om oplettend te zijn als het gaat om het Social Media -en telefoongebruik van uw 

kind.  

 


