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Inleiding

Dit is het gedrags- en pestprotocol van de Jan Ligthartschool, we noemen het ook een

veiligheidsplan. Gedrag binnen de school heeft alles te maken met een goed pedagogisch

klimaat. Gedragsproblemen binnen de school, maar ook het pesten van medeleerlingen

kunnen wijzen op een onveilig klimaat op school. Het is voor de veiligheid op onze school van

belang dat incidenten worden voorkomen, dat kan door tijdig signaleren. Belangrijke

aandachtspunten om pesten te verminderen- en te voorkomen uit het ‘Actieplan sociale

veiligheid op school’ van PO-Raad (augustus, 2014)zijn verwerkt in dit protocol. Het is

belangrijk dat we vaststellen hoe het pedagogisch klimaat op school moet zijn. Hieronder

kunt u zien hoe een veilig pedagogisch klimaat op school eruit ziet.

Pedagogisch klimaat

Veiligheid Vertrouwen Vorming

 respect

 rust

 regelmaat

 verantwoordelijkheid

 ruimte geven

 zelfstandigheid

 competentiegevoel

 zelfredzaamheid

 zelfvertrouwen

 saamhorigheid
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Voor de Jan Ligthartschool zijn (wanneer we het hebben over het pedagogisch klimaat) de

volgende pijlers van belang:

 veiligheid

 verantwoordelijkheid

 vertrouwen

Aan de pijlers wordt inhoud gegeven door verschillende begrippen zoals verwoord in het

schema. Bij deze begrippen horen concrete gedragingen die verwacht worden van de

leerkrachten, de leerlingen en de ouders. Wanneer deze concrete gedragingen door de

leerlingen, de leerkrachten en de ouders eigen gemaakt worden, zullen zij groeien in hun

zelfvertrouwen en zal er een gevoel van saamhorigheid ontstaan. De leerlingen, leerkrachten

en ouders zullen zich dan ‘thuis’ voelen op de Jan Ligthartschool en volop gelegenheid

krijgen zichzelf te ontwikkelen.

Op de volgende bladzijden is een schema opgenomen waarin precies wordt omschreven

welk gedrag we verwachten van de leerkrachten, de leerlingen en de ouders. Dit schema

vormt de leidraad van hoe we ons gedragen binnen de school.

Na het stuk over het gewenste gedrag op onze school, vindt u vanaf bladzijde 6 de aanpak

en de te nemen stappen als er gepest wordt binnen de groep of school.

Tot slot vindt u in dit protocol achtergrondinformatie (het theoretisch kader) en handige

websites die te maken hebben met gedrag en pesten.

invulling begrippen pedagogisch klimaat.

Pijlers Begrippen Leerkrachtgedrag Leerlinggedrag Gedrag ouders

respect

 Gebruikt geen fysiek

contact om leerlingen

te corrigeren of de

veiligheid moet in het

geding zijn.

 Gebruikt geen non-

verbaal gedrag om

anderen te kwetsen.

 Spreekt collega’s, lln en

ouders aan zoals hij/zij

zelf aangesproken wil

worden.

 Elkaar aankijken als je

 Er is geen fysiek

contact

waardoor de

ander pijn

heeft.

 Gebruikt geen

non-verbaal

gedrag om

anderen te

kwetsen.

 Spreekt

andere

leerlingen,

 Gebruikt geen

fysiek contact om

leerlingen te

corrigeren of de

veiligheid moet in

het geding zijn.

 Gebruikt geen

non-verbaal

gedrag om

anderen te

kwetsen.

 Spreekt lkr en lln

en andere ouders
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Veiligheid

iemand aanspreekt.

 Houdt zich aan

gemaakte afspraken

incl. parkeerbeleid,

rookbeleid.

 Praat met anderen,

niet over anderen.

ouders en lkr

aan zoals hij/zij

zelf aan

gesproken wil

worden.

 Elkaar

aankijken als je

iemand

aanspreekt.

 Houdt zich aan

gemaakte

afspraken.

 Praat met

anderen en

niet over

anderen.

aan zoals hij/zij zelf

aan gesproken wil

worden.

 Elkaar aankijken

als je iemand

aanspreekt.

 Houdt zich aan

gemaakte

afspraken incl.

parkeerbeleid,

rookbeleid.

 Praat met

anderen en niet

over anderen.

rust

 Spreekt lln en ouders

op een rustige toon

aan.

 Kalmeert de lln als deze

in paniek is.

 Houdt toezicht op de

naleving van de regels

door de lln.

 Reageert rustig op

situaties, voorvallen.

 Maakt afspraken met

de lln die de rust

waarborgen over hoe

ze zich moeten

gedragen in klas.

 Lkr beweegt zich rustig

door de school/klas.

 Lkr zorgt voor een

rustige uitstraling van

het lokaal en de

school. En dat het

schoon en opgeruimd

is.

 Praat op rustige toon

(volume).

 Tijdens de les elkaar

niet storen.

 Spreekt op een

rustige toon

tegen medelln

en lkr.

 Rustig lopen en

praten in de

gang en de

klas.

 Nadenken

voor je

reageert.

 Past gedrag,

werkwijze,

handelen aan

wanneer er

correctie

gegeven

wordt.

 Lln brengt

structuur aan

in ‘eigen’

spullen op

school

(kapstok, tas,

kastje, tafeltje).

 Spreekt lkr en lln

op een rustige

toon aan.

 Verlaten de klas

voordat de bel

gaat.

 Ondersteunen de

gemaakte

afspraken tussen

lkr en lln.

 Komen niet

onnodig de klas

binnen, maar op

afspraak.

 Spreken lkr op een

daarvoor geschikt

moment (rustig)

aan (na

schooltijd).

 Ouders van groep

1-2 beperken zich

tot het aandacht

schenken aan de

(hun) kinderen

tijdens de inloop.

 Bewegen zich

rustig in en om de

school.
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regelmaat

 Neemt aan het begin

van de dag het

programma door.

 Maakt gebruik van een

vast

dagritme/pictogramm

en en houdt vast aan

vaste gebruiken.

 Gebruikt zoveel

mogelijk dezelfde

dagindeling.

 Voert dagrituelen,

regels en afspraken

consequent uit.

 Zorgt dat hij/zij

huiswerk,

gymspullen,

zwemspullen of

andere

benodigdhed

en bij zich

heeft.

 Leerling houdt

zich aan de

rituelen, regels

en afspraken.

 Zorgen dat de lln

op tijd op school

zijn en opgehaald

worden.

 Informeren indien

gewenst naar het

wel en wee van

de (hun) kinderen

op school. In ieder

geval doen ze dit

tijdens de

rapportgesprekke

n.

 Ouders geven ten

alle tijdens de

laatste

ontwikkelingen

betreffende hun

kind door aan de

leerkracht / intern

begeleider

(dokter / instanties

etc).

Pijlers Begrippen Leerkrachtgedrag Leerlinggedrag Gedrag ouders

Verant

woordelijk

heid

 Komen afspraken na

die gemaakt zijn met

de teamleden, lln en

ouders.

Als dit niet lukt vraagt

de lkr tijdig hulp.

 Beargumenteren hun

keuzes, met betrekking

tot wat ze doen en

zeggen, naar lln en

ouders.

 Laten lln

beargumenteerde

keuzes maken.

 Laat de kinderen

 Verzorgen hun

eigen werk

netjes.

 Zorgen dat alle

spullen in de

klas netjes en

heel blijven.

 Melden bij de

lkr wanneer er

iets kapot is.

 Zorgen dat de

andere lln zich

ook ‘thuis’

voelen op

school door

 Gemaakte

afspraken

nakomen.

 Zorgdragen voor

het terugbezorgen

van briefjes,

rapporten e.d.

 Lkr op tijd

aanspreken als er

iets met lln is.

 Ouders hebben

de

verantwoordelijkh

eid om hun kind

op te voeden.
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Vertrouwen

merken/weten dat je

ze vertrouwt en spreek

dit ook uit.

 Is nooit met één leerling

in een afgesloten

ruimte.

 Zorgt voor het sluiten

van de deuren en

ramen.

 Houdt overzicht over

de groep en in de

pauzes wordt

gesurveilleerd.

belangstelling

te tonen,

elkaar te

helpen en

naar elkaar te

luisteren.

 Lln

beargumenter

en hun keuzes.

 Lln voelen zich

sterk en stralen

dit uit door

zelfbewust met

hun taak om

te gaan.

 Zorgt voor het

sluiten van de

deuren.

 Zorgt dat hij/zij

op tijd binnen

is.

 Staan achter de

visie van de

school.

 Zorgt voor het

sluiten van de

deuren.

 Bezoeken onder

schooltijd alleen

op afspraak de

school.

 Een signalerende

rol met betrekking

tot ongewenst

gedrag en

bespreken dit bij

voorkeur met de

betreffende ouder

of leerkracht.

ruimte geven

 Open staan voor een

andere mening.

 Lln vrijheid geven om

eigen indeling van

werk, eigen keuzes te

maken.

 Aangeven dat lln

fouten mogen maken.

 Open staan

voor de

mening van

een andere lln.

 Maken eigen

keuzes aan de

hand van de

verschillende

mogelijkheden

die de lkr

aanbiedt.

 Open staan voor de

mening van

anderen.

 Geven de lkr en de

school vertrouwen

door te informeren

naar hun kind bij de

lkr.

 Ten overstaan van

de kinderen gaat de

ouder geen

confronterend

gesprek met de lkr

aan.
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Pijlers Begrippen Leerkrachtgedrag Leerlinggedrag Gedrag ouders

Vorming

zelfstandigheid

 Lkr probeert zelf nieuwe

werkvormen en

materialen uit.

 Sturen de leerlingen in

het zelf bedenken van

oplossingen door: te

stimuleren dat de lln

eerst zelf het probleem

proberen op te lossen,

na te vragen wat de lln

kan doen als je iets niet

weet of kan.

 Leren werken met

taken waarbij de

zelfstandigheid

bevorderd wordt.

 Lln. nemen

eigen

beslissingen,

maken keuzes

op takenkaart.

 De lln weten

wat en hoe ze

iets moeten

doen.

 Proberen eerst

zelf problemen

op te lossen.

 Vraagt eerst

hulp bij

medelln.

 Werkt

zelfstandig aan

takenkaart.

 Werkt volgens

gemaakte

afspraken.

 Sporen hun

kinderen aan om

problemen zelf op

te lossen.

 Laten hun

kinderen

zelfstandig de

school in gaan

wanneer de

school aangeeft

dit wenselijk te

vinden.

competentiegevoel

 Complimenten geven

aan lln, ouders en

collega’s. Hierdoor

krijgen met name de lln

het gevoel dat ‘ze het

kunnen’.

 Lln stimuleren taken op

te pakken en

vertrouwen uitspreken

dat ze het kunnen

uitvoeren.

 Positief corrigeren.

 Praat positief over lln,

ouders en collega’s.

 Geven tijdig aan de

ouders aan of het met

hun kind goed of juist

niet goed gaat. Indien

nodig worden de

nodige maatregelen

 Elkaar

complimenten

geven.

 Elkaar helpen.

 Samenwerken.

 Stralen

zelfvertrouwen

uit wanneer ze

taak uitvoeren.

 Verwoorden

wat ze wel

en/of niet

kunnen.

 Laten

modelgedrag

zien.

 Ook naar de lkr

komen als het

goed gaat.

 Eigen kinderen

positief stimuleren.

 Geven de

kinderen door

positieve

opmerkingen het

gevoel dat ‘ze het

kunnen’.

 Praten positief

over de school.

 Geven tijdig aan

of het met hun

kind goed of juist

niet goed gaat.

 Laten

modelgedrag zien.
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genomen.

 Laten modelgedrag

zien.

zelfredzaamheid

 Zelf problemen

proberen op te lossen.

 Zelf met verschillende

oplossingen komen en

uitproberen.

 Weet waar (bij wie)

hij/zij moet zijn voor

hulp, ook als de

leerkracht er niet is.

 Geeft lln de

gelegenheid, tijd en

ruimte om zelf dingen

op te lossen en uit te

voeren.

 Niet te snel

vragen stellen,

eerst zelf

nadenken.

 Kleine

problemen zelf

oplossen.

 Voeren

zelfstandig

taken uit (zelf

jas dicht doen,

aankleden

e.d.).

 Komen naar de

juiste personen als

er problemen zijn.

 Komen met een

reëel

(aanvaardbare)

emotie op voor

hun kind.

 Geven kinderen

de gelegenheid,

tijd en ruimte om

zelf dingen op te

lossen en uit te

voeren.

Hoe te handelen …….

We mogen er van uit gaan dat de leerkrachten en ouders genoeg capaciteiten hebben om

te handelen naar het protocol. Omdat de leerlingen op school zijn om te leren,

zelfvertrouwen te ontwikkelen en zich thuis te kunnen voelen op onze school, is het belangrijk

te onderkennen dat zij moeten leren wat gewenst gedrag is. Dat moet de school uitdragen

door middel van klassen- en schoolregels, waar leerlingen zich aan kunnen houden. Deze

afspraken zijn duidelijk zichtbaar in het lokaal- en in het hele gebouw.

Omdat de leerlingen in een leerproces zitten, kan het soms niet in één keer lukken om het

gewenste gedrag te laten zien. Het volgende stappenplan laat zien wat er gedaan moet

worden door school om schoolbreed te werken aan goed gedrag waarmee een veilig

schoolklimaat wordt gecreëerd. Aanpak pesten (en het voorkomen van pesten) is het meest

effectief als de aanpak onderdeel is van een brede aanpak van de sociale veiligheid in de

school. Daarom gebruiken we enkele doelmatige strategieën voor effectieve oplossingen bij

gedragsproblemen in de school uit het programma SWPBS (schoolwide positive behaviour

support: Goed gedrag kun je leren!).

De school heeft zichzelf een aantal doelen gesteld (zie bijlage 4) die te maken hebben met

het ‘actieplan sociale veiligheid op school’, namelijk; een vertrouwenspersoon die is

opgeleid tot sociale veiligheidsambtenaar, een overzicht van bruikbare interventies voor de

leerkracht, het activeren van een kinderraad en SWPBS heeft een grotere rol in de school. Op
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die manier creëren we een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen

voorkomt. De ouders worden via de nieuwsbrief en via de website (mijnschoolinfo) op de

hoogte gehouden van onze aandachtspunten zoals hierboven is beschreven.

Stappenplan (preventie 1: de hele groep- alle leerlingen)

 Adequaat gedrag wordt besproken, zichtbaar gemaakt en eventueel geoefend

doordat er in elke groep gewerkt wordt met gedragsdoelen op 3 niveaus,

namelijk: op school-groep- en individueel niveau.

 Gewenst gedrag wordt systematisch positief bekrachtigd

 0ngewenst gedrag houden we bij in Esis

 Ouders worden benaderd om een serieuze gesprekpartner te zijn

 Wij meten 2 keer in het jaar de tevredenheid bij leerlingen over sociale veiligheid

in de school door middel van het LVS Viseon 1.0. Daarnaast bepalen we eenmaal

in het jaar de veiligheid in groep 5,6,7 en 8 middels een vragenlijst; ‘sociale

veiligheid en welbevinden’.

 Elke groep werkt met een groepsplan gedrag en elke leerkracht geeft elke week

PAD lessen, waardoor er in alle groepen de volgende onderwerpen worden

behandeld; gevoel van eigenwaarde, zelfcontrole, vaststellen en benoemen van

gevoelens en probleem oplossen.

 Spreek de leerling aan over ongewenst gedrag. Noteer de gebeurtenis in het

logboek. Stuur een kopie van de notitie in het logboek naar de intern

begeleider/gedragsspecialist

 Stel de ouders op de hoogte van de gebeurtenis. Dit kan de eerste keer

telefonisch. Verandert het gedrag niet, neem dan weer contact op met de

ouders. De ouders worden op school voor dit gesprek uitgenodigd. Vul formulier in

(bijlage 1).

 Als het gedrag na deze twee contactmomenten met de ouders niets veranderen

aan de situatie omtrent de leerling, dan wordt de kwestie overgeheveld naar

IB/SOT en directie (vervolg in preventie 2; voor enkelen)

 Indien nodig wordt een traject opgestart zoals; SMW, Kindbegeleiding, SOVA

training, Kanjertraining en/of begeleiding vanuit Jutters/BJZ (preventie1: voor

individuele leerlingen).

 Schorsing / verwijdering (zie informatiemap Leerplichtmap Den Haag (hfd.3)
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Stappenplan (preventie 2: voor enkele risicoleerlingen)

De stappen van het preventie stappenplan zijn consequent gehanteerd door de leerkracht

en alle andere personeelsleden. Als een leerling een regel overtreedt of een afspraak niet

nakomt wordt dit door de leerkracht benoemd en wordt aangegeven wat het gewenste

gedrag is. Er wordt ook bij de leerling nagevraagd of hij weet wat het gewenste gedrag is

door hem/haar dit te laten verwoorden. Als de regels en/of afspraken daarna opnieuw

genegeerd worden kan een personeelslid een straf* opleggen. (* zie onderaan stappenplan

preventie 3).

Stappenplan (preventie 3: voor intensieve individuele interventies)

Er wordt na overleg met een SOT-lid en de leerkracht een gedragsplan opgesteld om gedrag

van de leerling te veranderen. Als het gedrag van een leerling mogelijk gaat leiden tot

onveilige situaties voor de leerling zelf, andere leerlingen en/of de leerkracht wordt er, in

overleg met de directie, een gesprek gevoerd met de ouders. In dit gesprek worden

specifieke afspraken gemaakt met betrekking tot het gedrag van de leerling. Deze afspraken

worden vastgelegd op het ‘gespreksformulier ongeoorloofd gedrag (zie bijlage 1) en

ondertekend door de ouders, groepsleerkracht en de directie. Begeleider/gedragsspecialist

draagt er zorg voor dat het formulier opgeborgen wordt in het leerling-dossier. Bij herhaling

kan de school over gaan tot schorsing ; zie hiervoor Informatiemap leerplicht – criteria van

het schorsingsprotocol van “De Haagse Scholen”.

*Straffen:

Een straf kan in de vorm van onder andere:

 opschrijven waarom hij/zij iets gedaan heeft en dit wordt afgesloten met een gesprek

 time-out binnen de groep

 strafwerk

 opruimen van de door de leerling gemaakte rommel

 vergoeden van iets dat vernield is

 uit de klas sturen waarbij gezorgd wordt voor een gerichte opvang in overleg met

collega’s, dit geldt alleen voor leerlingen die binnen de zorg bekend zijn

 werk na schooltijd laten afmaken (maximaal 30 minuten) – altijd ouders informeren

 in de pauze binnen blijven en een ‘werkje’ maken
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Een straf moet voldoen aan de volgende eisen:

 duidelijk

 betekenisvol

 zinvol

 consistent

 consequent

 realistisch

 gepast

 niet eindeloos

Straffen die in géén geval toegepast worden zijn:

 schelden en/of schreeuwen tegen de leerling

 fysiek straffen

Bovenstaande straffen kunnen veelal in elke groep gebruikt worden. Als veilige school zijn we

tegen collectieve straffen. Het blijft soms wel noodzakelijk om praktische maatregelen te

nemen die een hele groep treffen. Het gaat hierbij echter nooit om straffen. Wanneer een

leerling overstuur is door de straf die hij gekregen heeft neemt de groepsleerkracht contact

op met de ouders. Het laten nablijven van de leerlingen is niet altijd realiseerbaar omdat ze

uit school worden opgehaald of worden opgehaald door de buitenschoolse opvang . Bij de

jonge kinderen die straf gekregen hebben vanwege ongewenst gedrag wordt de

betreffende ouder binnen geroepen en in het bijzijn van het kind wordt nogmaals over de

overtreding gesproken.

Het doel van het straffen:

De leerling wijzen op het gewenste gedrag en het afleren van het ongewenste gedrag. Als

de leerling na de straf het gewenste gedrag laat zien moet dit beloond en/of benoemd

worden.

Als een leerling na moet blijven belt de groepsleerkracht de ouders/verzorgers.

De straf wordt altijd afgesloten met een gesprek waarin zowel de leerling als de leerkracht

aan geeft wat zijn/haar verwachtingen zijn naar aanleiding van hetgeen gebeurd is en hoe

het verder gaat.
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Als niet de groepsleerkracht maar een andere collega de straf geeft, geeft hij/zij dit door aan

de groepsleerkracht. Deze draagt zorg voor registratie in de klassenmap en zorgt voor

communicatie naar de ouders.

De groepsleerkracht houdt overzicht van de voorvallen en de gegeven correcties c.q.

straffen die een leerling gekregen heeft.

Bij de leerlingbespreking wordt door de intern begeleider/gedragsspecialist expliciet

gevraagd naar de registratie in het logboek en wordt besproken welke maatregelen er tot

nu toe zijn genomen en of er actie ondernomen moet worden (inzetten interventie) met

betrekking tot een specifieke leerling. Natuurlijk is het zo dat er altijd op een ander moment

contact kan worden opgenomen met de intern begeleider voor een gesprek. In een gesprek

wordt er oplossingsgericht gehandeld; er wordt een plan gemaakt om de leerling te helpen

om van een probleem een vaardigheid te maken waarbij er vervolgens een evaluatiedatum

wordt afgesproken.

Als een leerkracht handelingsverlegen is neemt hij/zij zelf initiatief om met de intern

begeleider/gedragsspecialist in overleg te gaan.

Als een leerling 2 keer met betrekking tot de punten op ‘het gespreksformulier ongeoorloofd

gedrag’ (zie bijlage 1) ongeoorloofd gedrag vertoont worden de ouders uitgenodigd voor

een gesprek. Op het gespreksformulier worden de gemaakte afspraken genoteerd en dit

formulier wordt door de ouders ondertekend. De leerkracht houdt dit bij in Esis.

Pesten op school

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder

ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Een definitie van pesten op school

luidt als volgt: “Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke

mishandeling door een leerling of een groep leerlingen van één of meer klasgenoten, die

niet (meer) in staat zijn zichzelf te verdedigen’’. Met deze definitie is het verschil tussen pesten

en plagen duidelijk aangegeven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten echter gebeurt

systematisch: een aantal keren per week, een keer per week of regelmatig.

Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

Voorwaarden

Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: leerlingen

(gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep), leerkrachten en de ouders/ verzorgers

(hierna genoemd: ouders)
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De school moet proberen pestproblemen te voorkomen en uitdragen dat pesten niet wordt

getolereerd. Wij hebben diverse manieren van signaleren betreffende pestgedrag; vragenlijst

Sociaal emotionele ontwikkeling (Viseon 1-8) en DGO (groep 3). Los van het feit of pesten wel

of niet aan de orde is, moet het onderwerp pesten met de kinderen bespreekbaar worden

gemaakt, waarna met hen regels worden vastgesteld. Dit kan aan de hand van de methode

PAD en/of SOVA in de klas.

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen

signaleren en duidelijk stelling nemen. Elk volwassen personeelslid grijpt meteen in bij

pestgedrag. De school zorgt voor toezicht op ‘pestplekken’ zoals onoverzichtelijke hoekjes op

het speelplein, de kleedkamers en toiletten.

Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, moet de school

beschikken over een directe aanpak.

Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het

gewenste resultaat oplevert dan is de inschakeling van een vertrouwenspersoon nodig. De

vertrouwenspersoon kan het probleem onderzoeken, deskundigen raadplegen en het

bevoegd gezag adviseren. Op de Jan Ligthartschool is Astrid Mulder de antipest

coördinator/vertrouwenspersoon. Ook kan er altijd bij vermoeden van pesten contact

worden opgenomen met de betrokken leerkracht en de intern begeleider, gedragsspecialist

of de directie.

Aanpak van de ruzies en pestgedrag in vier stappen

Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten proberen zij en wij:

1. Er eerst zelf (en samen)uit te komen.

2. Op het moment dat een van de leerlingen er niet uitkomt ( in feite het onderspit delft

en verliezer of zondebok wordt) heeft deze het recht en de plicht het probleem aan

de leerkracht voor te leggen, zonder dat het als ‘klikken’ wordt beschouwd.

3. De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderinggesprek en probeert

samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken.

4. Bij herhaling van pesterijen / ruzies tussen dezelfde leerlingen volgen sancties en de

leerkracht besluit een oplossingsgerichte aanpak te hanteren: de Supportgroep wordt

ingezet (de leerkrachten hebben aan meerdere leerbijeenkomsten deel genomen

waardoor er geoefend is met verschillende gesprekstechnieken en de details van een

Supportgroep zijn gedeeld en geoefend).

5. Blijft pestgedrag bestaan; de stappen van het gedragsprotocol worden gevolgd.
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Bijlage 1

GESPREKSFORMULIER ONGEOORLOOFD GEDRAG

Leerling : Groep :

Datum : Schooljaar:

Leerkracht :

Korte probleem omschrijving:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Opmerkingen ouders:

Afspraken / maatregel:
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Evaluatie:

Ouders in kennis gesteld d.d.: Handtekening ouders:

Handtekening leerkracht/directie:

Bijlage 2

Het probleem dat pesten heet

Informatie voor ouders en leerkrachten

Definitie van pesten:

Pesten is een hardnekkig probleem in de school, maar ook in de maatschappij. Plagerijen

moeten echter ook niet te snel pesten worden genoemd, het verdient in elk geval uitgezocht

te worden (check) door de leerkracht. Daarom is het goed om de kenmerken van pesten op

een rij te zetten:

 Er is sprake van een agressieve daad. Het slachtoffer wordt psychisch of lichamelijk

leed aangedaan.

 Het pestgedrag is intentioneel, doelbewust. Er is sprake van toevallig gedrag, de

pester heeft duidelijk de bedoeling om de ander pijn te doen of te vernederen.

 Het pestgedrag is terugkerend en vindt plaats over een langere periode. Dit kan een

periode van bijvoorbeeld enkele maanden beslaan, maar het pestgedrag kan ook

meerdere jaren aanhouden.

 Er is een machtsverschil tussen dader en slachtoffer. Dit betekent dat de dader sterker

of slimmer is, of dat er en groepje daders is zodat er een overwicht in aantal ontstaat.

De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar, maar ook in lagere en hogere groepen

wordt er gepest. Een pestproject alleen is niet voldoende om een eind te maken aan het

pest- probleem. Het is beter om het onderwerp regelmatig aan de orde te laten komen,

zodat het ook preventief kan werken.
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Hoe kunnen we hiermee omgaan/ maatregelen op school- klas- en individueel niveau

 Onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in een groep, aanpak van

ruzies etc. komen aan de orde mede middels PAD-lessen. Leerlingen met risicogedrag

worden ondersteund door een specifieke aanpak tijdens de PAD-lessen (PAD+), de

gekozen interventie is terug te zien in het rooster van de PAD-lessen.

 De leerkracht maakt een rapportage van de acties en interventies die gebruikt zijn

om pesten tegen te gaan, door bijvoorbeeld een logboek (en deze is ook zichtbaar

voor ouders).

 De scores van Viseon (sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem) analyseren en

vervolgens een plan van aanpak schrijven voor de hele groep (de drie niveaus van

ondersteuning wordt bepaald naar aanleiding van de scores).

 Het organiseren van een ‘anti pestweek’ / actief deelnemen aan de week tegen het

pesten. Duidelijke initiatieven worden gedeeld (foto, tekst, voorbeelden) op het

ouder- en leerling informatie bord. Ook wordt er schoolbreed aandacht besteed aan

‘dag tegen pesten’, door in elke groep de gedragsdoelen te koppelen aan het

onderwerp ‘pesten/plagen’.

 Het toepassen van coöperatieve werkvormen; gezamenlijke verantwoordelijkheid

creëren

 Het onderwerp ‘weerbaarheid’ wordt gezien als onderdeel van het tegengaan van

pesterijen/plagerijen in de groep.

 Jaarlijks uitvoeren van een onderzoekje waarbij een vragenlijst ‘sociale veiligheid en

welbevinden’ wordt afgenomen in groep 5 t/m groep 8 (zie bijlage). De vragenlijst

wordt door de gedragsspecialist afgenomen en niet door de leerkracht zelf.

 Het goede voorbeeld van de leerkrachten (en thuis de ouders) is van groot belang. Er

zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang
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met elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld

worden opgelost maar uitgesproken. Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en

de leerlingen wordt niet geaccepteerd. Leerkrachten horen duidelijk stelling te

nemen tegen dergelijke gedragingen.

 De leerkracht spreekt gedragsverwachting uit, oefent goed gedrag en beloont goed

gedrag (PBS). De aan de gedragsverwachting gekoppelde gedragsdoelen zijn

zichtbaar in het lokaal.

 De volgende werkvormen zijn bruikbaar; spreekbeurten, rollenspelen, regels met

elkaar afspreken over omgaan met elkaar, groepsopdrachten gekoppeld aan

positieve bekrachtiging (PBS).

 Een effectieve methode om pesten te stoppen of binnen de perken te houden, is de

oplossingsgerichte aanpak: de Supportgroep. Daarnaast is het afspreken van regels

voor de leerlingen (een gedragscontract laten tekenen) een bruikbare interventie.

 De leerkracht vraagt advies aan de vertrouwenspersoon, een SOT-lid, SMW of een

collega indien de groepsdynamiek de aandacht verdient. Een groepsplan gedrag

kan samen opgesteld worden.

Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn;

 altijd een bijnaam, nooit bij de eigen naam noemen

 zogenaamde leuke opmerkingen maken over een klasgenoot

 een klasgenoot voortdurend ergens de schuld van geven

 briefjes doorgeven

 beledigen

 opmerkingen maken over kleding

 isoleren

 buiten school opwachten, slaan of schoppen

 op weg naar huis achterna rijden

 naar het huis van het slachtoffer gaan

 bezittingen afpakken
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 schelden of schreeuwen tegen het slachtoffer

Regels die gelden in alle groepen

1. Doe niets bij een ander kind, wat jezelf ook niet prettig zou vinden.

2. We blijven van elkaar af.

3. We noemen elkaar bij de voornaam.

4. Als je kwaad bent ga je naar de PAD-plek of naar de juf.

5. We vertellen aan de juf of meester als er iets gebeurt wat we niet prettig of gevaarlijk

vinden.

6. Vertel de leerkracht wanneer jezelf of iemand anders wordt gepest.

7. Blijft de pester doorgaan dan aan de leerkracht vertellen.

Kinderen die pesten zitten zelf in de nesten !

8. Word je gepest praat er thuis ook over, je moet het niet geheim houden.

9. We besteden aandacht aan goed gedrag.

10. We gaan respectvol om met spullen van een ander.

11.We luisteren naar elkaar.

12. Uiterlijk speelt geen rol in de omgang met elkaar.

13. Nieuwe kinderen willen we goed ontvangen en opvangen. Zij zijn ook welkom op onze

school.

14. Probeer ook zelf een ruzie met praten op te lossen. Na het uitpraten kunnen we ook weer

vergeven en vergeten.

Toevoeging:

Kinderen mogen in hun eigen groep een aanvulling geven op deze schoolregels, in overleg

met de leerkracht.
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Die aanvulling wordt opgesteld, door en met de groep, dit zijn de zogenaamde

klassenregels. Zowel schoolregels als klassenregels zijn zichtbaar in de klas opgehangen.

Begeleiding van de gepeste leerling

 Medeleven tonen en luisteren en vragen: hoe en door wie wordt er gepest

 Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat doet hij/zij voor tijdens en na het

pesten

 Huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil

uitlokken. De leerling in laten zien dat je op een andere manier kunt reageren

 Zoeken en oefenen van een andere reactie bijvoorbeeld je niet afzonderen

 Het gepeste kind in laten zien waarom een kind pest

 Nagaan welke oplossing het kind zelf wil

 Sterke kanten van de leerling benadrukken

 Belonen (schouderklopje) als de leerling zich anders/beter opstelt

 Praten met de ouders van de gepeste leerling en de ouders van de pester(s)

 Het gepeste kind niet overbeschermen bijvoorbeeld naar school brengen of ‘ik zal het

de pesters wel eens gaan vertellen’. Hiermee plaats je het gepeste kind juist in een

uitzonderingspositie waardoor het pesten zelfs nog toe kan nemen

Hulp inschakelen of een training aanbieden zoals bijvoorbeeld “Powerkidzz’ of Kanjertraining

(weerbaarheid).
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Begeleiding van de pester

 Praten; zoeken naar de reden van het ruzie maken/ pesten (baas willen zijn, jaloezie,

verveling, buitengesloten voelen)

 Laten inzien wat het effect van zijn/ haar gedrag is voor de gepeste

 Excuses aan laten bieden

 In laten zien welke sterke (leuke) kanten de gepeste heeft

 Pesten is verboden in en om de school: wij houden ons aan deze regel; straffen als het

kind wel pest – belonen (schouderklopje) als kind zich aan de regels houdt

 Kind leren niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen, de ‘stop-eerst-nadenken-

houding’ of een andere manier van gedrag aanleren

 Contact tussen ouders en school; elkaar informeren en overleggen. Inleven in het kind;

wat is de oorzaak van het pesten?

 Zoeken van een sport of club; waar het kind kan ervaren dat contact met andere

kinderen wel leuk kan zijn

 Inschakelen hulp; sociale vaardigheidstrainingen ; Jeugdgezondheidzorg; huisarts;

GGD

Oorzaken van pestgedrag kunnen zijn:

 Een problematische thuissituatie

 Voortdurend gevoel van anonimiteit (buitengesloten voelen)

 Voortdurend in een niet-passende rol worden gedrukt

 Voortdurend met elkaar de competitie aan gaan

 Een voortdurende strijd om macht in de klas of in de buurt
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Adviezen aan ouders

Ouders van gepeste kinderen

a. Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind

b. Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat, probeert u contact op te nemen met

de ouders van de pester(s) om het probleem bespreekbaar te maken

c. Pesten op school kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken

d. Door positieve stimulering en zgn. schouderklopjes kan het zelfrespect vergroot worden

of weer terug komen

e. Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport

f. Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt

Ouders van pesters

a. Neem het probleem van uw kind serieus

b. Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden

c. Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen

d. Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet

e. Besteed extra aandacht aan uw kind

f. Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport

g. Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind

h. Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat

Alle andere ouders

a. Neem de ouders van het gepeste kind serieus

b. Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan

c. Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag

d. Geef zelf het goede voorbeeld
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e. Leer uw kind voor anderen op te komen

f. Leer uw kind voor zichzelf op te komen

Cyberpesten

Sinds kinderen een groot deel van de dag doorbrengen met pc, laptop, tablet en

smartphone, al dan niet op school, is er een nieuwe vorm van pesten ontstaan: pesten via

het internet. Dit gaat makkelijker, de impact is minstens even hevig en de kans om ontdekt te

worden is vele malen kleiner dan bij het ‘ouderwetse’ pesten. In de beleving van kinderen is

dat wat je achter de pc uitspookt volledig anoniem. Bovendien kun je op elk uur van de dag

je gang gaan. Het slachtoffer hoeft niet eens in de buurt te zijn. Overigens stopt cyberpesten

niet als de pc uitgaat. Het vervolg vindt vaak plaats op school. Het pesten gebeurt vanaf de

eigen pc, maar ook op school. De jan Ligthartschool heeft een I-coach en samen hebben

we een ICT protocol opgesteld.

In de bovenbouw krijgen de kinderen extra (LKP) les van de I-coach. De inhoud van deze

lessen richt zich op mediawijsheid.

Dit protocol wordt aan de MR opgestuurd en wordt om de 2 jaar geëvalueerd.

Gerelateerde websites:

www.internetsporen.nl

www.SWPBS.nl

www.gedragsproblemenindeklas.nl

www.pesten.nl

www.nji.nl

www.pestweb.nl

www.sociaalemotioneel.slo.nl
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Bijlage 3

Bepaal de ernst van de situatie (uit: aanpak pesten van www.sociaalemotioneel.slo)

Twee meerkeuzevragen:

1. Hoe vaak hebben kinderen jou dit jaar gepest?

a. Ik ben dit jaar niet gepest.

b. Ik ben dit jaar maar een paar keer gepest.

c. ik word elke week wel een keer gepest.

d. ik word bijna elke dag wel gepest.

2. Hoe vaak heb je zelf meegedaan aan het pesten van andere kinderen op school?

a. ik heb dit jaar niemand gepest.

b. ik heb dit jaar maar een paar keer gepest.

c. ik pest elke week wel een keer.

d. ik pest bijna elke dag wel een kind.

Bijlage 4: protocol Vermoeden Kindermishandeling

Bijlage 5: Protocol Schorsing (DHS)

Bijlage 6: Zorgprotocol

Bijlage 7: Protocol GGD (medisch)


