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Anti-pestbeleid 

 

1 PREVENTIE: Preventief optreden tegen pesten 

 
Op school besteden wij veel aandacht aan het zich goed voelen binnen de groep. Samen 

met de kinderen trachten wij een veilige omgeving te creëren waarin elkeen zich goed voelt. 

 

Dit doen we onder meer door preventief op te treden tegen pesten: 

 

• een duidelijke schooleigen antipestbeleid te hebben en dit na te leven 

• het zinvol invullen van de speeltijden a.d.h.v. spelmateriaal en spelaanbod 

tijdens de middagpauze 

• gericht toezicht door de leerkrachten en middagtoezichters tijdens speeltijden 

en vrije momenten 

• het jaarlijks inlassen van lessen rond sociale vaardigheden om zo spelenderwijs 

het leren omgaan met elkaar te bevorderen. 

• het jaarlijks inlassen van specifieke lessen rond pesten tijdens de maand 

februari (antipestweek: ketnet, move tegen pesten) 

• het luisteren naar de kinderen wanneer ze zich niet goed voelen in hun vel. 

• bij aanvang van elk schooljaar herhalen van de concrete afspraken om 

pesten tegen te gaan: 

1. Stop, hou op! 

2. Naar toezicht op de speelplaats 

3. Samen een oplossing zoeken 

4. Naar de klasleerkracht (melding in LVS bij meermaals voordoen van 

conflict – gesprek met ll.) 

5. Samen een oplossing zoeken 

6. Naar de zorgleerkracht (melding in LVS – gesprek met ll.) 

7. Samen een oplossing zoeken  

8. Indien nodig No blame toepassen en CLB erbij betrekken 

• jaarlijks de gemaakte afspraken vastleggen in een gedragscode die wordt 

ondertekend  (‘hand’tekening) door de kinderen. 

• Speelvogels: De speelvogels zijn leerlingen van het derde en zesde leerjaar 

waar andere kinderen ten rade kunnen gaan om een spel te spelen als ze zich 

vervelen. Ook kunnen ze bij hen terecht voor kleine conflicten rond het spelen 

van het spel. Dit reiken we aan om verveling en zo pesterijen tegen te gaan. 
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Binnen een veilige omgeving is er ruimte voor een plagerij of ruzie, maar nooit 

voor pesten. Plagen stopt waar pesten begint… . 

Wat is plagen en wat is pesten? 

 

Om preventief te werk te kunnen gaan, dienen we ons eerst enkele vragen te stellen omtrent 

plagen en pesten. 

 

 

PLAGEN PESTEN 

Is onschuldig en ongepland Is doelbewust en gepland 

Is maar tijdelijk Is systematisch en langdurig 

Gebeurt tussen gelijken Gebeurt met een duidelijk machtsverschil 

Is te verdragen Gebeurt met het doel om te kwetsen 

Is vaak één tegen één Is vaak een groep tegen één 

Doet iedereen wel eens Gebeurt vaak door dezelfden 

 

Pesten is dus berekend iemand pijn willen doen, iets vernielen of iemand laten merken dat hij 

waardeloos is. En dat gebeurt telkens opnieuw! Pestkoppen zijn meestal dezelfde, de 

slachtoffers ook. 

 

Ruzie maken mag, hoe raar dit ook klinkt. Het helpt kinderen om sociale vaardigheden te 

ontwikkelen. Hoe ga je om met agressie, hoe onderhandel je, wanneer ga je te ver? Terwijl ze 

ruzie maken, zoeken ze immers hun positie in de samenleving en geven ze zin aan hun leven. 

Kinderen worden alleen maar sterker als ze het zelf kunnen oplossen. Er moet dus een zone 

blijven waarbinnen ze kunnen plagen en ruzie maken. 

 

2 MELDING,  INTERVENTIE EN NAZORG 

Stappenplan bij een pestprobleem 

 

Stap 1: Melding 

Het pesten kan gemeld worden via: 

o brievenbus 

o mondelinge melding 

o ouders 

 

Stap 2: Ingaan op meldingen: filteren 

Situatie binnen de klasgroep aftasten en juist inschatten: 

o ruzie 

o plagerij 

o pesten 
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Stap 3: Gesprekken o.l.v. het zorgteam 

1 Gesprek met slachtoffer: 

VVV garanderen (veiligheid, vertrouwen en verbondenheid) 

• Informatie vragen: 

- grote lijnen over wat er juist gebeurt 

- betrokkenen (pester, meeloper, vrienden) 

- effect op gepeste 

• Uitleg geven over de aanpak: 

- pesters worden niet gestraft, pesten moet wel stoppen 

- afspreken met gepeste wat wel/niet mag verteld worden 

 

2 Gesprek met betrokken pester(s), meeloper(s), toeschouwer(s) 

Slachtoffer neemt niet deel aan het gesprek. 

• Probleem voorleggen 

- schuldbespreking, geen feiten, wel bespreking van 

beleving/gevoelens slachtoffer. 

 

• Verantwoordelijkheid delen 

- Oproep tot medeverantwoordelijkheid 

 

• Voorstel tot handelen 

- Elk groepslid stelt een handeling (concreet, realistisch) voor. 

- Voorstellen dienen geformuleerd te worden vanuit een ik-

boodschap. 

• Voorstel realiseren door de betrokkenen 

 

3 evaluatie 

• Individuele, korte gesprekken na + 1 week 

• Indien positieve evaluatie: verdere opvolging van positieve evolutie 

d.m.v. evaluatiegesprekken op regelmatige basis.  

• Indien negatieve evaluatie: herhaling van gesprekken. 

• Indien evaluatie opnieuw negatief is: overgaan naar stap 4 

Stap 4: Gesprek met ouders van de pester 

• Gesprek zonder kind  

• Gesprek in het bijzin van het kind 

Stap 5: Opvolgingsgesprek met ouders, directie en klasleerkracht 

• Indien evaluatie positief: einde opvolging 

• Indien evaluatie negatief: overgaan naar stap 6 

Stap 6: Opvolgingsgesprek met CLB en ouders 

 

 

 


