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1. Vooraf 

Dit protocol is een raamwerk voor wat er in de dagelijkse praktijk op onze school gebeurt op 
het gebied van het tegen gaan van pestgedrag. 

Om dit protocol zo min mogelijk te hoeven inzetten, begeleiden we collega’s in het realiseren
van een positieve sfeer in de groep, omdat dit een bewezen formule is waarin pestgedrag 
minder voor komt.  

Er zijn vele pestprotocollen in omloop, die vaak dezelfde punten belichten. Ook wij hebben 
van bestaande protocollen gebruik van gemaakt en ze passend gemaakt voor Schaersvoorde. 
Het gaat erom, dat achter de papieren woorden de levende praktijk in onze school laat zien 
waar het ons om gaat: veiligheid en ruimte voor ieder van ons. 
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2. Pestprotocol

2.1. Uitgangspunten

Het pestprotocol is de verklaring van de vertegenwoordiging van de school en de ouders 
waarin is vastgelegd dat we pestgedrag niet accepteren en dus volgens een bepaalde 
handelswijze gaan aanpakken. 

Uitgangspunten bij ons anti-pestprotocol zijn: 

1. Als pesten en pestgedrag plaatsvindt, ervaren we dat als een probleem op onze school 
voor zowel de gepeste leerling, de leerling die pest, de groep leerlingen daar omheen, de 
leerkrachten en de ouders. 

2. De school verplicht zich om zich in te spannen om pestgedrag te voorkomen en aan te 
pakken door het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat waarbinnen pesten als 
ongewenst gedrag wordt ervaren en niet wordt geaccepteerd. 

3. Medewerkers van de school zijn tijdig alert op pestgedrag in algemene zin. Indien
pestgedrag optreedt, nemen zij duidelijk stelling en ondernemen actie tegen dit gedrag. De 
verantwoordelijkheid blijft te allen tijde liggen bij de medewerkers van de school.

4. Wanneer pesten, ondanks alle inspanningen weer optreedt, voert de school de
uitgewerkte procedure uit. 

2.2. Preventieve maatregelen 

De school voert preventieve (les)activiteiten uit:  

 De mentor/coach besteedt aan het begin van het schooljaar ruim aandacht aan de 
introductie van de nieuwe groep en voert in de (mentor)les activiteiten uit die tot een 
positieve groepsvorming leiden. Daarbij wordt het verschil tussen plagen en pesten 
genoemd en onderscheiden en is er aandacht voor de regels in de groep. Er wordt 
duidelijk gemaakt dat pesten altijd gemeld moet worden en dit niet als klikken, maar als 
hulp bieden wordt beschouwd. 

 Er is op school voldoende materiaal aanwezig waar de mentor/coach en andere docenten 
in de lessen gebruik van kunnen maken om een positieve werksfeer te bevorderen. 

 Ouders kunnen hun zorgen delen met mentor/coach.
 Tevens kunnen ouders en/of leerling terecht bij een vertrouwenspersoon of

leerlingbegeleider.
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2.3. Procedure 

Als er sprake is van incidenteel pestgedrag binnen de groep dan wordt dat door de 
mentor/coach met de betrokken leerlingen besproken. Regelmatig monitoring is daarbij van 
belang. Van deze gesprekken worden aantekeningen gemaakt in ons leerlingvolgsysteem 
Magister. 

Het team wordt door de mentor/coach op de hoogte gesteld van het pestgedrag. 

Als het probleem zich toch blijft herhalen dan meldt de docent/mentor/coach dit gedrag aan de 
teamleider. 

Indien er systematisch pestgedrag wordt waargenomen, kan er volgens de volgende 
procedures worden gehandeld. 

1. De herstelrecht procedure 
2. De no-blame aanpak

3. De anti-pestmethodes van Schaersvoorde College

3.1. Herstelrecht procedure 

Het uitgangspunt bij herstelrecht is bij een conflict degene die gepest is te laten vertellen wat 
hem/haar is aangedaan en de pester in gelegenheid te stellen de schade die hij heeft 
aangericht te herstellen.

Bij het herstelrecht worden de pester en gepeste tegenover elkaar gezet om aan de hand van 
onderstaande vragen met elkaar in gesprek te gaan. Met als doel het ontstane probleem op te 
lossen en de verhoudingen te herstellen. 

Dit gesprek wordt begeleid door coach/mentor met eventueel ondersteuning van 
leerlingbegeleiders/teamleiders/zorgteam. 

Herstelrechtvragen                                                          Herstelrechtvragen 

Onderstaande vragen kunnen jou 
helpen wanneer je schade of last hebt 
ondervonden van het gedrag van een 
ander. 

Als jij wordt aangesproken op jouw gedrag, 
kunnen onderstaande vragen je helpen het 
probleem op een goede manier op te lossen. 

1 Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? 

2 Wat dacht je, toen je je realiseerde wat 
er was gebeurd?  

Wat ging er door je hoofd toen het gebeurde? 
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Herstelrechtvragen                                                          Herstelrechtvragen

Onderstaande vragen kunnen jou 
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ondervonden van het gedrag van een 
ander. 

Als jij wordt aangesproken op jouw gedrag, 
kunnen onderstaande vragen je helpen het 
probleem op een goede manier op te lossen. 

3 Welk effect heeft de gebeurtenis op jou 
en anderen gehad? 

Hoe denk je er nu over?

4 Wat is voor jou de meest nare
gebeurtenis geweest? 

Op wie heeft, wat jij hebt gedaan, invloed 
gehad? Op wat voor manier?  

5 Wat moet er volgens jou gebeuren om 
de zaken goed af te ronden en weer 
met elkaar verder te kunnen?  

Wat denk je dat er moet gebeuren om de zaken 
goed af te ronden en weer met elkaar verder te 
kunnen?

3.2. No-blame aanpak

Hierbij worden leerlingen zelf verantwoordelijk gemaakt voor verbetering van de sfeer en het 
stoppen van pestgedrag, zonder dat er geoordeeld of gestraft wordt. Degene die pest wordt bij 
deze aanpak niet beschuldigd, vandaar de naam no-blame.

Hoe werkt de no-blamegroep? 

1. Van belang is de samenstelling van de groep. De begeleider bespreekt met het 
gepeste kind, hoe de groep wordt samengesteld. Er komen enkele kinderen in die 
sympathie voelen voor het gepeste kind, verder één of twee personen die pesten en
de meelopers. 

2. De begeleider praat met de groep. Het gepeste kind is daar niet bij. De begeleider legt 
het probleem uit, zonder degenen die pesten te beschuldigen. Er wordt niemand 
gestraft. Degene die pest krijgt juist de gelegenheid te stoppen met het pestgedrag en 
ander gedrag te vertonen. 

3. Aan de kinderen in de groep wordt gevraagd te bedenken wat zij zelf kunnen doen 
voor het gepeste kind. Daarbij gaat het om kleine concrete handelingen, zoals groeten, 
betrekken, meespelen, iets aardigs zeggen. De begeleider vraagt door en geeft veel 
positieve feedback. De begeleider geeft de kinderen het gevoel dat zij gekozen zijn, 
omdat zij belangrijk zijn: zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de sfeer in de 
groep, en aan het gevoel van veiligheid. 

4. Na een week komen de kinderen verslag doen bij de begeleider. Wat hadden ze zich 
voorgenomen en hoe is het gegaan? Ook praat de begeleider met het gepeste kind, 
om te horen of er iets veranderd is. 

5. Zo nodig wordt dit proces herhaald met dezelfde groep of met een andere steungroep. 
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4. Het stappenplan na een melding van pesten 

4.1. De vakdocenten 

Onze medewerkers van de school hebben vooral een signalerende rol. Wanneer zij pesten 
waarnemen of redenen hebben om pesten te vermoeden, verwachten wij van hen dat zij 
hierop adequaat reageren en een melding doen om hulp en overleg in gang te zetten.  

4.2. De mentor/coach

1. Wanneer het pesten plaatsvindt in klassenverband, praat de mentor/coach eerst met de 
gepeste en later met degene die pest. Een leidraad voor deze gesprekken is te vinden in 
het Handboek mentor/docent. Vervolgens past de mentor/coach één van de procedures 
toe, die hierboven beschreven zijn. 

2. De mentor/coach bespreekt direct het vervolgtraject indien het pesten zich herhaalt. 
3. De mentor/coach praat met de groep. Dit is belangrijk in verband met de het herstellen van 

de groepssfeer en om te benadrukken welke verantwoordelijkheid ieder groepslid heeft. 
4. Indien het probleem zich herhaalt, meldt de mentor/coach het gedrag aan de teamleider 

van de leerling(en). Hij/zij overhandigt de teamleider het dossier met daarin de 
gebeurtenissen en de afspraken die zijn gemaakt. 

4.3. De teamleider 

1. Ondersteunt de mentor/coach, bij herhaling van het pestgedrag en wanneer het pesten het
groepsverband overstijgt. 

2. Heeft zo nodig een gesprek met de gepeste en degene die pest apart of organiseert direct 
een gesprek tussen beiden. 

3. Zorgt ervoor dat er in het contact met degene die pest het doel drieledig is, namelijk: 
a. confronteren 
b. mogelijke onderliggende problematiek boven tafel krijgen 
c. helderheid geven over het vervolgtraject bij herhaling van pesten 

4. Zorgt ervoor dat er in het contact met de gepeste wordt gekeken of hij sociaal gedrag 
vertoont, waardoor hij een gemakkelijk doelwit vormt voor degene die pesten. 

5. Adviseert zo nodig, zowel aan degene die pest als de gepeste, hulp op vrijwillige basis. 
6. Stelt alle betrokken ouders op de hoogte wanneer er sprake is van recidief gedrag, 

verzoekt hen om met hun kind te praten en stelt hen op de hoogte van het vervolgtraject. 
7. Bespreekt de mogelijkheden tot hulp met de ouders. 
8. Koppelt alle informatie weer terug naar de mentor/coach.

4.4. Schoolverwijdering

• Wanneer de ondernomen acties geen blijvende vruchten afwerpen, volgt een
eventuele verwijdering van een dag. 

• Wanneer de leerling ondanks alle inspanningen van de betrokken partijen koppig blijft 
volharden in het ongewenste pestgedrag liggen er geen perspectieven meer tot 
verandering. Schaersvoorde kan en wil hier dan geen verantwoordelijkheid meer 
nemen in verband met de veiligheid van de overige leerlingen. De school kan dan het 
initiatief nemen tot overplaatsing van de betreffende leerling naar een andere school. 
Waarbij Schaersvoorde de verantwoordelijkheid neemt gezamenlijk een andere school 
te zoeken. 
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5. Cyberpesten 

5.1 Online pesten (cyberpesten)

Online pesten, ook wel cyberpesten genoemd, is pesten via de digitale media. Dit zijn social media 
zoals YouTube, Facebook, Tumblr, Twitter, Instagram, SnapChat, What’s app en chatrooms. Via 
deze digitale media kan je heel gemakkelijk dreigende berichten versturen, belastende foto’s of 
filmpjes plaatsen of iemand uitschelden. Op de site www.stoppestennu.nl is meer informatie te
vinden hoe om te gaan met online pesten.

5.2. Stappenplan na een melding van online pesten

1. Bewaar de berichten.
2. Blokkeer de afzender.
3. Neem contact op met de ouders van de gepeste leerling.
4. Verwijs de ouders zo nodig door. Er zijn twee sites waarop informatie staat hoe om te gaan met 
online pesten/pesten www.pestweb.nl, www.stoppestennu.nl en www.meldknop.nl
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