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Inleiding: 
Zoals staat weergegeven in ons schoolplan (die u onder andere op de 
website kunt vinden) heeft De Achtbaan een duidelijke missie en visie.  

Vanuit deze missie en visie wordt gewerkt aan de vormgeving van zowel 
onze primaire als onze secundaire taak. Onze primaire taak betreft het 
verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Onze secudaire taak is het 

zorgdragen voor een omgeving waarbinnen dit zo goed mogelijk 
volbracht kan worden. Dit betekent dat wij streven naar een 

schoolomgeving waarbinnen de kinderen zich veilig, gezien en gehoord 
voelen. Op deze manier kunnen kinderen op positieve wijze 
competenties ontwikkelen zoals, goed communiceren, goed luisteren, 

zelfvertrouwen, empatisch vermogen, vertrouwen en zelfstandigheid. In 
onze visie staat dat als volgt weergegeven: 

 
Door kwalitatief goed onderwijs helpt De Achtbaan 

leerlingen zich op een prettige, veilige manier te 

ontwikkelen. We helpen ze hun zelfstandigheid te vergroten 

en kennis op te doen, zodat ze positief, vriendelijk, open en 

met vertrouwen de wereld in gaan. Hierdoor zijn ze in staat 

om op hun eigen niveau en met hun eigen talenten een 

goed leven op te bouwen. 

 

Pedagogische functie: 
De opvoeding van kinderen is in de eerste plaats een taak van de 

ouders/verzorgers. Zij verzorgen hun kind, bieden geborgenheid en stimuleren 
hen in de groei naar volwassenheid. Eigen ervaringen en levensbeschouwing 
spelen daarin een grote rol.  

Wij willen de doelstellingen van onze missie bereiken door een gedeelte van de 
opvoeding vorm te geven binnen ons onderwijs. De Achtbaan hanteert hierbij de 

zienswijze dat ieder kind uniek is en dat ieder kind een sociaal wezen is. Wij 
hechten er belang aan dat kinderen zich ontwikkelen tot vrije en 

verantwoordelijke mensen. Wij vinden het daarom belangrijk dat zelfstandigheid 
bevorderd wordt, dat kinderen leren samenwerken en verantwoordelijkheid leren 
dragen. Voorwaarde hierbij is dat kinderen zich veilig, geborgen en geaccepteerd 

voelen op school. De leerkracht is naast zorgdrager voor het leerproces ook 
opvoeder. We streven daarom ook naar een goede, wederzijdse relatie tussen 

leerkracht, kind en ouders. Wij hebben oog voor de beleving en 
onderwijsbehoeften van het kind. Samen met de ouders kunnen we zorgen voor 
een zo optimaal mogelijke ontwikkelomgeving voor een kind. 
 

Om dit te kunnen bereiken werken we binnen De Achtbaan aan een 
schoolomgeving met de volgende kenmerken: 

 veiligheid en geborgenheid als basis  

 aandacht voor het unieke van ieder kind  

 samenwerking  

 zelfstandigheid  

 respect voor elkaar 

 duidelijke regels voor de omgang tussen kinderen en volwassenen  

 verantwoordelijkheid nemen en dragen voor het eigen handelen  

 oplossingsgericht handelen  
 goede communicatieve vaardigheden 



 
4 

Onderwijs ondersteunende middelen  
Om de processen rondom onze hoofdtaak, kwalitatief goed onderwijs, vorm te 
geven, wordt binnen De Achtbaan gebruik gemaakt van een aantal onderwijs 

ondersteunende middelen/ werkwijzen: 
 

 Handelingsgericht werken 
 Leefstijl 
 KIJK! 

 ZIEN! 
 Hemel en Aarde 

 Participerend Burgerschap 
 Anti-Pestprotocol 

Handelingsgericht werken: 

Op De Achtbaan wordt er handelingsgericht gewerkt. Handelingsgericht werken 

(HGW) beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle 
leerlingen te verbeteren.  
HGW maakt adaptief onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding concreet, 

zodat het schoolteam effectief kan omgaan met verschillen tussen leerlingen. 
HGW is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij onderwijsprofessionals  de 

volgende 7 uitgangspunten toepassen: 
1 De onderwijsbehoeften van leerlingen centraal. Wat heeft een leerling 

nodig om een bepaald doel te behalen? 

2 Afstemming en wisselwerking: Het gaat niet alleen om het kind, maar 
om het kind in wisselwerking met zijn omgeving. 

3 Leerkrachten realiseren passend onderwijs en leveren daarmee een 
cruciale bijdrage aan de positieve ontwikkeling van leerlingen op het 
gebied van leren, werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren. 

4 Positieve aspecten van kind, leerkracht, groep, school en ouders zijn 
van groot belang. 

5 Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en 
externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te 
realiseren. 

6 Doelgericht werken: het team formuleert korte- en lange termijndoelen 
voor het leren, de werkhouding en het sociaal emotioneel functioneren 

avn de kinderen. 
7 De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant. Het is voor de 

betrokken partijen duidelijk hoe de school wil werken en waarom. 

 

Leefstijl: 

De ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen begint direct 
na de geboorte. Binnen het onderwijs neemt de belangstelling voor de 

ontwikkeling van deze vaardigheden in de laatste jaren erg toe. Gebleken is dat 
de ontwikkeling van goede sociaal-emotionele vaardigheden van wezenlijk 

belang is voor het optimaal kunnen functioneren van kinderen alsook voor de 
cognitieve ontwikkeling en het ontwikkelen van hun talenten. 
 

De Achtbaan maakt hiervoor gebruik van het programma ‘Leefstijl’.  
Dit programma is bedoel om structureel en preventief te werken aan de sociaal-

emotionele vaardigheden van kinderen binnen een groep. Leefstijl is dus een 
hulpmiddel voor onze docenten om de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling 



 
5 

van goede sociaal-emotionele vaardigheden, betrokkenheid binnen de groep en 

zelfstandigheid.  
Vanzelfsprekend wordt hierbij aandacht besteedt aan een aantal normen en 

waarden, zoals respect voor elkaar en elkaars bezittingen, eerlijkheid en 
veiligheid.Leefstijl is gebaseerd op meerdere psychologische en pedagogische 
theorieën en verdeeld in zes thema’s die ieder jaar terugkeren. 

 
Deze thema’s zijn: 

 
1. De groep, dat zijn wij! (over sfeer in de groep) 
2. Praten en luisteren (over communicatie) 

3. Ken je dat gevoel? (over gevoelens) 
4. Ik vertrouw op mij (over zelfvertrouwen) 

5. Iedereen anders, allemaal gelijk (over diversiteit en gelijkheid) 
6. Lekker gezond (over gezondheidsvaardigheden) 

 

De opdrachten en oefeningen binnen de thema’s zijn aangepast aan het 
groepsniveau. Hoe hoger de groep hoe dieper ingegaan wordt op een thema. 

Leefstijl heeft de opbouw van de jaarlijkse thema’s en activiteiten daarbinnen, 
gekoppeld aan de wijze waarop in een klas groepsvorming plaatsvindt. Deze 

activiteiten zijn ondersteunend aan de gezonde ontwikkeling van een aantal 
sociaal-emotionele competenties zoals  zelfvertrouwen opbouwen, praten, 
gevoelens uiten, luisteren, samen spelen, samenwerken, rekening houden met 

elkaar, omgaan met verschillen, conflicten oplossen en omgaan met groepsdruk. 
Vanzelfsprekend biedt leefstijl daarmee ook hulpmiddelen bij onze preventieve 

aanpak van pesten. 
 
Leefstijl biedt naast de hierboven beschreven competenties op sociaal-

emotioneel gebied ook educatief materiaal voor de volgende onderwepen: 
goed burgerschap; media-educatie en gezondheidsvaardigheden.  

 
Op De Achtbaan vinden wij het belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van de 
leefstijllessen. Voor ouders is het mogelijk de activiteiten of thema’s thuis ook 

bespreekbaar te maken. Dit helpt het kind ze zich nog meer eigen te maken. 
Leefstijl ondersteunt hierin. Bij elk thema is een begeleidende ouderbrief. Hierin 

staat informatie over het behandelde thema.  

 

Kijk! 

We gebruiken het observatieprogramma KIJK! In de groepen 1 en 2. 
Om de ontwikkeling en het welbevinden van de leerling zorgvuldig te volgen 

gebruiken wij het observatie programma KIJK!.   

KIJK! is een praktisch ontwikkelingsvolgsysteem om te observeren en te 

registreren. 

KIJK! bevat ontwikkelingslijnen en is gebaseerd op ervaringen in de praktijk en 

wetenschappelijk onderzoek. 

Bij het werken met KIJK! geeft de leerkracht op basis van haar professionele 

observatie aan in welke ontwikkelingsfase een kind zich bevindt. Door ook te 
kijken naar de sociaal emotionele kenmerken en de betrokkenheid  van het kind 

bij de spel & speel activiteiten en de eventuele aanwezigheid van risico factoren, 
ontstaat een compleet beeld van de ontwikkeling. 



 
6 

Aan de hand hiervan kan de leerkracht de juiste keuzes maken op pedagogisch, 

didactisch en organisatorisch vlak.                                            

 

ZIEN!: 

We gebruiken het observatieprogramma ZIEN! In de groepen 3 tot en met 8. 

Om aan te sluiten bij de sociaal-emotionele onderwijsbehoeften van de groep en 

van het individu gebruiken we het signaleringssysteem ZIEN! Dit programma 
geeft een inzage in het gedrag dat de kinderen op school laten zien en wat de 

groep als geheel laat zien. Dit programma geeft handelingsadviezen en geeft 
lessuggesties (onder anderen uit de methode leefstijl) om gewenst gedrag te 
realiseren. Dit systeem geeft daarmee handvatten om ‘Leefstijl’ nog beter en 

gerichter in te kunnen zetten. 

ZIEN!  hanteert zeven dimensies. Deze zeven dimensies bestaan uit twee 
graadmeters, welbevinden en betrokkenheid, die een signaalfunctie hebben en 

vijf vaardigheidsdimensies die relevante informatie geven over de 
ontwikkelbehoeften van een leerling op sociaal-emotioneel gebied. 
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Hemel en Aarde: 

Met onze methode ‘Hemel en aarde’ voor levensbeschouwelijk onderwijs, 
leren we de kinderen 7 spirituele vaardigheden: 

 
1. Verwonderen            

je kunt je laten verrassen door gewone dingen van het leven en de wereld.Je 

bent nieuwsgierig naar het bestaan van mensen en de samenhang van 
dingen.  

2. Verbinden  
Je voelt je en neemt verantwoordelijkheid voor de wereld om je heen. Je bent 
in staat om je te verbinden met de mensen om je heen.  

3. Vertrouwen  
Je houdt je hart open voor jezelf en de ander en de wereld om je heen.  

4. Verbeelden 
Je leert de taal van beelden en symbolen te verstaan, je oren en ogen 
verstaan de beelden en symbolen waarin anderen hun verwondering 

uitdrukken. 
5. Ordenen  

Je kunt ordening aanbrengen in de wereld om je heen en je eigen 
ervaringenzelf nadenken over je eigen opvattingen en die van de ander);  

6. Communiceren  
Je kunt met anderen delen wat je zelf in het leven ontdekt. Je staat open voor 
de rijkdom die anderen te delen hebben. Dat vraagt om een ontwikkeld 

gevoel voor mensen en hun warden, hun culturen en hun 
levensbeschouwingen. 

7. Omgaan met tradities 
Wanneer je kennis maakt met geloofstraditities kun je die in verband brengen 
met je eigen ervaringen, zodat ze voor jou betekenis krijgen. 

Participerend burgerschap: 

Om het kader van kinderen te vergroten en te laten zien hoe hun wereld binnen 
de grotere wereld past, wil De Achtbaan als school een oefenplaats voor actief 
burgerschap te zijn. 

We doen dit aan de hand van de theorie van het JoHaRi venster (een van de 
theorien waarop leefstijl is gebasseerd). 

 
JoHaRi venster: 
 

 Bekend aan jezelf 
 

Onbekend aan jezelf 

Bekend aan anderen 
 

Vrije ruimte Blinde vlek 

Onbekend aan anderen 
 

Verborgen gebied Onbekend gebied 

 

Het Johari venster geeft inzicht in de manier waarop iemand communiceert en 
zich presenteert. Voor kinderen is dit een veilige manier om zich te ontwikkelen 
in hun wijze van communicatie, wat wel of niet te communiceren op een bepaald 

moment en op welke wijze verschillende boodschappen het beste 
gecommuniceerd kunnen worden.  
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Door de ‘vrije ruimte’ te vergroten (dat wat bekend is aan jezelf en de ander) in 

de wijk en in het contact tussen onze kinderen en de wijkbewoners, streven we 
ernaar de kinderen en de wijkbewoners uit de anonimiteit halen.  

 
We willen ze hiermee inzicht geven in elkaars stukje wereld en wereldbeleving. 
Op deze wijze trachten we de “vrije ruimte” zo groot mogelijk willen maken voor 

wederzijds begrip.  
In samenwerking met Doenja welzijn hebben we een doorgaande lijn in 

activiteiten weten te realiseren. Hierbij kunt u denken aan kijken in de wijk, doen 
in de wijk, schrijven over de wijk en zelf ondernemen. Daarnaast maken we 
binnen alle groepen gebruik van de onderwerpen / activiteiten die onze methode 

‘Leefstijl’ met betrekking tot goed burgerschap te bieden heeft. 
 

Anti Pestprotocol: 
Voor het creëren van een veilige omgeving, waarbinnen kinderen zich geborgen, 

gezien, gehoord en gerespecteerd voelen, is de preventie van- / aandacht voor 
pesten van groot belang. In elke omgeving waar meerdere kinderen of 
volwassenen samen werken is pestgedrag een niet te ontkennen fenomeen. 

Pestgedrag in en rond de school belemmert niet alleen de voortgang van het 
onderwijsleerproces en de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind, maar 

het doet ook afbreuk aan onze missie en visie.  
De Achtbaan kiest daarom voor een anti-pestprotocol omdat wij pesten binnen 
onze school niet tolereren en dit waar mogelijk willen voorkomen.  

 

Doelstellingen anti-pestprotocol   

 Het bieden van handvatten voor onze leerkrachten bij het signaleren en 

onderkennen van pestgedrag  
 Het bieden van mogelijkheden voor de preventie van pestgedrag 
 Het zorgendragen voor een schoolbreed (uniform) plan van aanpak voor 

kinderen, leerkrachten en ouders in geval van pesten 
 

Samenwerking tussen ouders en school is een basisvoorwaarde om pestgedrag 
te voorkomen en om te buigen.  
We vragen alle ouders om voorbeeld gedrag te tonen zoals we dat ook van onze 

leerkrachten als opvoeders vragen. 

 

Verschil tussen pesten en plagen: 
Plagen is meestal onschuldig, gebeurt spontaan, is van korte duur en eenmalig. 

Daarnaast is er geen sprake van een vast ‘slachtoffer’ en er is geen 
machtsverhouding tussen de partijen. 

Pesten daarentegen gebeurt niet spontaan, is berekenend, herhaaldelijk, van 

lange duur en is bedoeld om te kwetsen. Plagen heeft derhalve geen gevolgen of 
ze zijn van korte duur, terwijl de gevolgen van pesten groot kunnen zijn. Dit kan 
zowel op lichamelijk als op psychisch gebied en heeft mogelijk, na langdurig 
pesten, een blijvende impact op het leven van de gepeste. 

 

De Achtbaan kiest er altijd voor een gepeste leerling serieus te nemen. Dit kind 
voelt zich niet in staat zich te verweren en heeft er niet om gevraagd gepest te 
worden.   
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Ook naar de leerling die pest zal een onderzoek komen en deze zal betrokken 
worden bij de oplossing. 

Alle stappen die genomen worden, zullen door de leerkracht  in overleg met de 
ouders plaatsvinden. 

 

Advies in geval van situaties waarin mogelijk sprake is van pesten: 
De Achtbaan adviseert leerlingen die gepest worden, of ouders die op de hoogte 

zijn van een pestsituatie, dit aan te geven bij de leerkracht of bij een 
vertrouwenspersoon binnen de school (juf Elise of juf Sarah). Leerkrachten die 
pestgedrag signaleren dienen te handelen volgens het pestprotocol (voor meer 
informatie zie deel 2: Anti-Pestprotocol) 
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Bijlage 1: Formulier afstemmingsgesprekken 

 

Afstemmingsgesprek  

Schooljaar  

 

Naam leerling:                                                                                Groep: 

Gesprekdatum: 

Aanwezig bij het gesprek: 

 

 

Informatie van ouders/verzorgers/leerling 

 Wat vertelt uw kind over school, hoe komt uw kind thuis uit school? 
 

Waar heeft uw kind belangstelling voor/ waar is uw kind goed in? 

 

Hoe omschrijft u uw kind, wat vindt u belangrijk om over uw kind te vertellen?  

 

Zijn er punten waar u zich zorgen over maakt rondom de ontwikkeling van uw kind? 

 

Welke verwachtingen heeft u met betrekking tot het komende schooljaar? 

 

 

Algemene opmerkingen/afspraken (wordt tijdens het gesprek aangevuld door de 
leerkracht) 

Aanvullingen tijdens gesprek: 

 

 

Afspraken:        
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             Deel 2:  Anti-Pestprotocol 
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Anti-pestprotocol 
Voor u ligt het Anti-Pestprotocol van De Achtbaan. Met dit protocol willen wij de 
volgende doelstellingen bereiken: 

 

Doelstellingen anti-pestprotocol   
 Het bieden van handvatten voor onze leerkrachten bij het (tijdig) signaleren 

en onderkennen van pestgedrag  

 Het bieden van mogelijkheden voor de preventie van pestgedrag 
 Het zorgdragen voor een schoolbreed (uniform) plan van aanpak voor 

kinderen, leerkrachten en ouders bij het aanpakken van pestgedrag 

 
Definitie van pesten 
Pesten is het systematisch, langdurig en herhaald lastig vallen van iemand met 
de bedoeling een ander pijn te doen of te kwetsen. Eén kind of meerdere 

kinderen proberen de ander opzettelijk pijn te doen. Bij pesten is er altijd sprake 
van een machtsverschil tussen de pester en het slachtoffer. Pesten kan vele 
vormen aannemen: 

 Fysiek; duwen, slaan, schoppen etc. 
 Verbaal; bijnamen verzinnen, roddels verspreiden, sarcastische 

opmerkingen maken etc. 
 Emotioneel; iemand buiten sluiten, negeren, verstoppen van bezittingen, 
vernederen etc. 

 
Bij deze vormen van pesten is er een onderscheid tussen direct en indirect. 

Direct pesten is openlijk gericht op de persoon en gemakkelijk waar te nemen. 
Indirect pesten is meer verborgen en manipulatief en derhalve lastiger te 
onderkennen. 
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Het verschil tussen pesten en plagen 

 

Plagen: 
 
▪ Is onschuldig, en gebeurt spontaan en 

met humor.  
 

 
▪ Is van korte duur en is tijdelijk.  
 

 
▪ Speelt zich af tussen „gelijken‟.  

 
▪ Is meestal te verdragen of zelfs leuk 
maar kan ook kwetsend of agressief zijn.  

 
 

▪ Is meestal één tegen één.  
 
 

 
▪ Ligt niet vast. De “partijen” wisselen 

keer op keer.  

 

 
Pesten:    

 
▪ Gebeurt berekenend; men weet meestal 
vooraf wie, hoe en wanneer men gaat 

pesten. Iemand wordt bewust gekwetst of 
gekleineerd.  

 
▪ Gebeurt herhaaldelijk, systematisch en 
langdurig. Het stopt niet vanzelf.  

 
▪ Is een ongelijke strijd. De gevoelens van 

onmacht van het gepeste kind staan 
tegenover de machtsgevoelens van de 
pester.  

 
▪ Kent geen positieve bedoelingen maar 

doet pijn.  
 

▪ Wordt gedaan in een groep, pester en  
meelopers, tegenover één geïsoleerd  
slachtoffer.  

 
▪ Gebeurt meer in een vaste structuur.  

De pesters zijn meestal dezelfde, net 
zoals de slachtoffers.  
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Mogelijke kenmerken van de pester  
 

 Staat vrij positief tegenover geweld, agressie, en het gebruik van stoere 
taal.  

 Imiteert graag agressief gedrag.  

 Wordt sneller agressief, gebruikt meer geweld.  

 Lijkt assertief: zegt spontaan wat hij denkt of voelt. Komt uit voor zijn 

mening.  

 Is vrij impulsief.  

 Heeft de neiging anderen te domineren om controle te houden, maar kan 
zich minder zeker voelen dan het lijkt.  

 Wil het middelpunt zijn en is vlug jaloers.  

 Is meestal fysiek sterker of wordt omringd door sterke vrienden die zijn 

gezag respecteren.  

 Heeft moeite met regels, grenzen, is altijd grensverleggend bezig.  

 Schat situaties verkeerd in.  

 Schat de gevolgen van zijn gedrag verkeerd in.  

 Kan moeilijk omgaan met stress of spanning, die van buitenaf wordt 
opgelegd (toetsen, verwachting of agressie van ouders).  

 Er is vaak sprake van negatieve faalangst.  

 Hoe onveiliger de pester zich voelt, hoe groter de behoefte aan een 
zondebok.  

 Is niet noodzakelijk dommer of slimmer dan de rest.  

 Kinderen volgen de pester meer uit angst zelf het slachtoffer te worden 

dan uit vriendschap.  

De gevolgen van plagen: 

 
▪ Op het moment dat het gebeurt is het 
niet leuk, maar de pijn gaat snel over.  

 
 

 
▪ De vroegere relaties worden vlug 
hersteld. Ruzies of conflicten worden 

snel opgelost.  
 

 
▪ Je blijft opgenomen in de groep.  

 
 
 

 
▪ De groep lijdt er niet echt onder.  

 
. Plagen is van korte duur waarbij de 
machtsverhoudingen gelijkwaardig zijn. 

Plagen kan in zekere zin grappig zijn, 
maar ook kwetsend en kan uiteindelijk 

eindigen in pestgedrag. 

 De gevolgen van pesten: 

 
▪ Wanneer het pesten langer aanhoudt, 
kunnen de gevolgen, zowel lichamelijk 

als psychisch, heel pijnlijk en complex 
zijn. Dit kan een grote impact hebben op 

het leven van de gepeste.  
 
▪ Het is niet gemakkelijk om tot 

acceptabele relaties te komen. Het 
herstel verloopt heel moeizaam.  

 
▪ Het gepeste kind raakt in een isolement 

en voelt zich eenzaam. Aan de 
basisbehoefte om bij de groep te horen 
wordt niet voldaan.  

 
▪ De groep lijdt onder een dreigend en  

onveilig klimaat. Iedereen is wantrouwig. 
Hierdoor is er weinig openheid,  
spontaniteit en contact met elkaar. Er 

zijn weinig of geen echte vrienden 
binnen de groep.   
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 Heeft een zwak inlevingsvermogen, is vooral met zichzelf bezig en houdt 

geen rekening met anderen.  

Mogelijke kenmerken van de gepeste  

 
 Houdt niet van geweld en agressief of onbeschoft taalgebruik.  

 Weet niet hoe hij met agressie van anderen om moet gaan.  

 Is meestal fysiek zwakker.  

 Is een teruggetrokken kind.  

 Is geneigd zich onderdanig of gedienstig te gedragen.  

 Is onzeker in zijn sociale contacten.  

 Durft niet op te komen voor zichzelf.  

 Heeft vaak een lage dunk van zichzelf en gelooft uiteindelijk, dat hij het 
verdient om gepest te worden.  

 Voelt zich vaker eenzaam dan andere kinderen.  

 Voelt niet goed aan, welke regels of normen er binnen de groep gelden.  

 Reageert niet op een adequate manier op stress/druk: Begint te huilen, of 
gedraagt zich slaafs, gaat klikken of vleien, probeert zich vrij te kopen met 
snoep of geld, probeert de pesters na te bootsen, maar faalt daarin.  

 

Signalen die mogelijk wijzen op pestgedrag: 

 
Door het goed observeren van kinderen in de verschillende onderwijsleersituaties 

en spelsituaties kan pestgedrag al in een vroeg stadium worden gesignaleerd. 
Hierdoor kan vroegtijdig worden ingegrepen. Dergelijke signalen kunnen ook 
voor ouders een indicatie zijn.  

 

Mogelijke signalen bij de gepeste:  

 
 Het kind heeft blauwe plekken, of schrammen, gescheurde kleren, 

beschadigde boeken, en „verliest‟ sportkleren en eigendommen. Wees 
alert wanneer het kind niet slordig is en genoemde signalen opvallen. 

Wanneer het kind niet weet wat er gebeurd is of excuses zoekt, is er vaak 
meer aan de hand.  

 Het kind maakt zich het liefst onzichtbaar, zelfs zonder zichtbare 
aanleiding. Het kind is vaak verdrietig of neerslachtig, of heeft 

onverwachte stemmingswisselingen met driftbuien. In sommige gevallen is 
het kind onhandelbaar, agressief of overspannen.  

 Het kind staat dikwijls alleen op de speelplaats, of speelt met jongere 
leerlingen; er komen geen vriendjes thuis om te spelen en het wordt ook 
niet uitgenodigd om te komen spelen, of te komen op feestjes en 

logeerpartijen.  
 Het kind zoekt het veilige gezelschap van de leerkracht.  

 Als er groepjes worden gekozen wordt het kind als laatste gekozen of blijft 

over.  

 De schoolresultaten worden slechter.  

 Het kind is vaak afwezig, letterlijk of figuurlijk. Het kind vlucht weg in de 
fantasie en zorgt ervoor dat het nog net op tijd op school komt en is 

meteen na de bel weer weg.  
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 Op zondagavond of voor het kind naar een club moet, is het bijzonder 

gestrest en zoekt redenen om niet naar school of naar de club te hoeven.  
 

 
 

Mogelijke signalen bij de pester:  

 

 Zijn vriendjes zijn volgzame meelopers, die wachten op instructies van de 
pester.  

 Het kind vindt het moeilijk om samen te spelen of samen te werken, 

omdat het altijd de baas wil zijn.  

 Het kind verdraagt geen kritiek en wordt boos als zijn positieve beeld van 
zichzelf ter discussie wordt gesteld, al is het maar door een grapje.  

 Zijn vriendjes zijn gelijkgezind. Ze spreken negatief of kleinerend over 
bepaalde kinderen. Wie niet bij de groep hoort, is een zwakkeling of zelfs 

een vijand. Ze kiezen agressieve idolen uit sport, muziek of film.  
 Het kind is regelmatig brutaal.  

 Het kind kan zich moeilijk inleven in de gevoelens van anderen en heeft 
weinig of geen schuldgevoelens.  

 Het kind kan moeilijk grenzen aanvaarden die door anderen worden 
opgelegd en verdraagt geen kritiek.  

 Je krijgt de indruk, dat het kind een dubbelleven leidt: thuis of tegenover 
de leraar is het volgzaam en braaf, maar je hoort klachten over het kind in 

onbewaakte momenten.  
 

Preventie 
Het allerbelangrijkste wat wij als school kunnen doen, is het pesten zoveel 
mogelijk trachten te voorkomen.  

Daarom is het van belang dat binnen de school (schoolleiding, leerkrachten, 
ouders en leerlingen) aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 Er zijn gedrags-, klas- en schoolregels. Deze regels worden gedurende 
het schooljaar besproken in de klas en waar nodig herhaald. Dit zijn o.a. 
de leefstijlmanieren.  

Deze regels hangen op een goed zichtbare plaats in de klas en de hal. Aan 
het begin van het schooljaar worden deze regels in alle klassen herhaald. 

Per week staat er een leefstijlregel centraal 
 In de eerste zes weken van het schooljaar staat binnen onze methode 

leefstijl groepsvorming centraal. Ter bevordering van een positieve 
groepsdynamiek worden er verschillende activiteiten en lessen geboden. 

 Ons signaleringssysteem ZIEN!, onze methode ‘Hemel en Aarde’ en onze 

activiteiten op het gebied van actief burgerschap bieden handvatten voor 
het preventief aanpakken van pestgedrag (zie omgangsbeleid voor meer 

informatie). 
 Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken 
partijen: leerlingen (gepesten, pesters en de zwijgenden), leerkrachten en 

ouders/verzorgers. 
 

Elke leerkracht probeert er voor te zorgen dat haar of zijn klas een veilige en 
prettige plek is. Hij/zij geeft de leerlingen het gevoel dat zij gezien en gehoord 
worden als individu en als groep. 
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Belangrijk daarbij is het voorbeeld dat de leerkracht zelf geeft. Een goed 

voorbeeld doet goed volgen.  
- Kinderen uit laten praten. 

- Actief luisteren naar kinderen. 
- Niet bij voorbaat ervan uit gaan dat hij/zij gelijk heeft. 
- Leerlingen positief benaderen, complimenten geven. 

- Vertrouwen geven aan de leerlingen dat ze in eerste instantie problemen 
ook zelf op kunnen lossen. 

- Kinderen aanmoedigen, helpen. 
- Kinderen het gevoel geven dat ze ook fouten mogen maken. 
- De manier waarop de leerkracht rekening houdt met verschillen tussen 

kinderen. 
- De manier waarop de leerkracht ongewenst gedrag aanpakt. 

De leerkracht laat door zijn/haar houding zien dat het kind waardevol is, 
maar dat zijn/haar gedrag van dat moment afgekeurd wordt. Het kind 
wordt dus aangesproken op gedragsniveau (doet) en niet op 

indentiteitsniveau (bent). 
 

Advies aan leerlingen en ouders in geval van pestgedrag 
 

De adviezen die we als school geven aan leerlingen die gepest worden zijn: 
 
 Ga als je gepest wordt altijd naar iemand toe. Het is niet jouw schuld dat je 

gepest wordt. Je kunt kiezen met wie je je verhaal wilt delen, je ouders, je 
eigen leerkracht of de vertrouwenspersoon binnen school  

(juf Elise en juf Sarah). 
 Je kunt terecht bij het buurtteam. Zij hebben zich in je klas  voorgesteld en 

zijn dinsdag en op woensdag aanwezig in de school.  

Daarnaast kun je terecht bij de kindertelefoon: 0800-0432 (gratis) 
 

De adviezen die we als school geven aan de ouders: 
 

Ouders van gepeste kinderen:  
 Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind.  
 Raak niet in paniek: elk kind loopt kans gepest te worden.  

 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.  
 Pesten op school kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken.  
 Door positieve stimulering en zgn. schouderklopjes kan het zelfrespect 

vergroot worden of weer terug komen.  
 Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport.  

 Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt.  
 Leer het kind niet te gaan slaan, maar geef het tips om te vertellen dat het 

moet stoppen en dat hij/zij het niet leuk vindt wat er gebeurt.  

  
Ouders van kinderen die pesten:  

 Neem het probleem van uw kind serieus.  
 Raak niet in paniek: elk kind loopt kans om pester te worden.  
 Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen.  

 Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet.  
 Besteed extra aandacht aan uw kind.  
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 Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport.  

 Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind.  
 Maak uw kind duidelijk dat u achter het beleid van school staat.  

 

 
Ouders van omstanders/ groepsgenoten:  

 Neem de ouders van het gepeste kind serieus.  
 Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te 

gaan.  
 Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag.  
 Geef zelf het goede voorbeeld.  

 Leer uw kind voor zichzelf op te komen.  
 Leer uw kind voor anderen op te komen.  

  
De leerkrachten bij ons op school hebben allen een overzicht van adviezen 

specifiek geformuleerd voor leerkrachten. (bijlage 4) 

 
Aanpak Pestgedrag 
 

Omgangsvormen voor leerlingen om ruzies en pestgedrag aan te pakken 

Op de Achtbaan hebben we de volgende gedragsregels afgesproken voor het 

omgaan met elkaar: 
 Je luistert naar elkaar en bent aardig voor elkaar. 
 Problemen los je op volgens het ‘stop hou op’ systeem: 

Stap 1: Probeer te negeren wat de ander zegt of doet. 
Stap 2: Vraag of de ander kan ophouden (stop hou op). 

Stap 3: Zeg duidelijk dat de ander moet ophouden (harder stop hou op evt met 
hand opsteken). 
Stap 4: Zeg dat als de ander nu niet stopt, je naar de meester of juf gaat. 

Stap 5: De meester of juf bekijkt het probleem en helpt bij het oplossen. 
 

Verkeerd gedrag is: schoppen, slaan en vechten, schelden, brutale mond naar 
leerkracht of volwassenen, schelden, vernielen, buiten sluiten, dreigen of bang 
maken. 

 
Belangrijk: het betrekken van de leerkracht bij stap 5 is geen klikken maar een 

hulpvraag. Om deze methode te laten werken is het belangrijk dat kinderen stap 
5 ook daadwerkelijk zetten. De leerkrachten dienen hiervoor een veilig klimaat te 
creëren en te luisteren. U als ouder kunt dit ook thuis met uw kind bespreken. 

 
Dit stappenplan hangt zichtbaar in iedere klas. 

 

Stappenplan na signalering van pestgedrag 
 

De Achtbaan kiest er altijd voor een gepeste leerling serieus te nemen. Dit kind 
voelt zich niet in staat zich te verweren en heeft er niet om gevraagd gepest te 
worden.   

Ook naar de leerling die pest zal worden geluisterd en deze zal betrokken worden 
bij de oplossing. 

Alle stappen die genomen worden, zullen in overleg met de ouders plaatsvinden. 
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1. Kinderen proberen er onder begeleiding van de leerkracht eerst zelf uit te 
komen.  

2. A: de ouders komen / het kind komt bij de leerkracht of 
B: de leerkracht heeft pestgedrag zelf gesignaleerd. 
De leerkracht neemt het probleem serieus en start met de volgende 

maatregelen: 
 Voert een gesprek met het slachtoffer 

 Voert een gesprek met de pester 
 Voert een gesprek met de omstanders 
Er wordt bekeken wat de aanleiding van het pesten is, wat er precies is 

gebeurd en hoe het in het vervolg anders moet gaan 
Het ‘oeps’ blad kan worden ingevuld (zie bijlage 1). In groep 3 en 4 wordt 

dit door het kind samen met de leerkracht ingevuld. In de groepen 5 t/m 8 
vullen de kinderen dit zelfstandig in.  

 Er treedt nu een proefperiode van twee weken in waarna een evaluatie 

plaatsvindt met pester en gepeste. Als het goed is gegaan, geef dan 
complimenten. Is er wel sprake van pestgedrag binnen die twee weken 

dan wordt een kind twee dagen in de maatjesklas gezet en wordt 
overgegaan op stap drie 

3. Bij herhaling van het pestgedrag onderneemt de leerkracht de volgende 
acties: 
 voert een gesprek met de pester over de consequenties van zijn/haar 

gedrag voor hemzelf/haarzelf en de gepeste. Daarnaast neemt de 
Leerkracht gepaste maatregelen (tijdens de pauze buiten bij de 

leerkracht blijven, nablijven, excuusbrief schijven, lik-op-stuk-beleid, 
spreekbeurt houden over pesten) Na schooltijd mag een leerling 
nablijven voor een gesprek met de leerkracht. Ouders moeten hier wel 

van op de hoogte worden gesteld. 
 voert een gesprek met de ouders van de pester en de ouders van de 

gepeste, van beide partijen afzonderlijk, waarin hen nadrukkelijk wordt 
gevraagd mee te werken aan de gedragsverandering. Tevens wordt 
duidelijk gemaakt wat de consequenties voor de pester zijn als het 

pestgedraag blijft plaats vinden. 
 start eventueel een project voor de hele groep bijvoorbeeld: het ‘stop 

isstop’ plan, of het project ‘spijt’ (bijlage 4) 
 maakt extra observaties tijdens het buitenspelen en in andere vrije 

situaties. 

 bespreekt de kwestie in de leerlingbespreking in de bouw. Bespreekt de 
kwestie met de intern begeleider evt. wordt hulp van een externe 

ingeschakeld (bijv. SOVA training). 
 maakt verslag van de incidenten, de gesprekken en de genomen 

maatregelen en zet dit in Parnassys. 

Na twee tot vier weken vindt opnieuw een evaluatie plaats. Is het nu wel 
goed gegaan, complimenten. Is er echter nog steeds sprake van 

pestgedrag dan wordt de pester een week lang in de maatjesklas 
geplaatst. Tevens wordt overgegaan tot punt 4. Als pestgedrag nu nog niet 
afgelopen is wordt er wederom een gesprek gevoerd met de ouders van de 

pester. De pester is hier eveneens bij aanwezig. Er wordt duidelijk 
gemaakt dat ‘De Achtbaan’ het hele protocol doorlopen heeft en dat alleen 

de stap “schorsing en verwijdering’ ( bijlage 3) nog tot de mogelijkheden 
behoort. 
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De pester krijgt nogmaals twee weken de tijd zijn gedrag te wijzigen. De 

school geeft duidelijk aan de stap  ‘schorsing en verwijdering’ toe te 
passen als de pester in deze twee weken en daarna nogmaals pestgedrag 

vertoont. 
 

NB1: Zorgvuldige en duidelijke communicatie met de betrokken partijen en 

verslaglegging in ParnasSys, zijn van groot belang. 
 

NB2: Iedere leerkracht heeft de vrijheid om op een ander punt dan punt 1 het 
pestprotocol in te stappen als dit nodig is. 

Digitaal pesten  

Schelden via e-mail, what’s app, skype,facebook, twitter en sms onder jongeren 

is aan de orde van de dag. Eén op de acht kinderen wordt wel eens gepest op 
internet.  
Het gemak en de anonimiteit van internet veroorzaakt onder tieners ongeremder 

online pestgedrag dan in het werkelijke leven. Online schelden wordt door tieners 
vaker als een geintje gezien dan schelden in de echte wereld. Bijna een vijfde 

van de tieners vindt het grappig om online te pesten omdat het anoniem kan. 
Ook de grenzen van het taalgebruik worden verlegd: tieners durven meer via 
internet. Bij online pesten wordt tevens minder vaak ingegrepen (door ouders of 

leerkrachten) dan in het werkelijke leven.  
 

Wat doen we preventief op school:  
De leerlingen van groep 8 behalen het Diploma Veilig Internet door middel van 
het spelen van Diploma Veilig Internet - The Game. In een veilige en educatieve 

omgeving gaan leerlingen op een speelse manier met mediawijsheid aan de slag. 
Het lespakket maakt kinderen bewuster van hun handelen op internet en leert 

hen vaardigheden aan om verantwoord met internet en digitale media om te 
gaan. Het lespakket heeft een voorlichtingsfunctie voor kinderen, leerkrachten en 

ouders.  
In 5 levels leren leerlingen over:  

 veilig surfen  

 betrouwbaarheid van internet  

 zoekvaardigheden  

 online imago  

 digitaal pesten 

Daarnaast hebben we bij het gebruik van onze computers computerregels. Deze 
hangen zichtbaar bij de computers in de gangen.  Een van de regels is; “zie je 

iets vreemds, zoals een gek mailtje, pesten of iets dat niet mag, zeg het dan 
tegen de meester, juf of vertrouwens persoon. 

Als de leerkracht merkt dat er een leerling digitaal pest, dan spreekt de 
leerkracht de ouders van dit kind aan. 
Aangezien het wel iets is wat vaak buiten de schooltijden plaats vindt ligt er een 

grote verantwoordelijkheid bij de ouders van de leerling. De leerkracht staat 
open voor vragen van ouders en stuurt de ouders, waar mogelijk, door naar een 

hulpinstantie. 
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Hoe zorg je thuis dat kinderen zorgeloos, veilig op internet kunnen 

vertoeven?  
Door betrokken te zijn bij wat de kinderen doen. Geen enkele ouder stuurt zijn 

kinderen zomaar de straat op, de wijde wereld in. Je vertelt ze wat ze daar 
kunnen verwachten, wat leuk is en wat niet, wat wel mag en wat niet. Je 
begeleidt de kinderen deze stappen te zetten. Hetzelfde zou eigenlijk voor 

internet moeten gelden, zowel thuis als op school. 
 

Tips  
Internet hoort bij het dagelijks leven van de kinderen. Verbieden heeft geen zin. 
Het is van belang goede afspraken te maken.  

 Plaats de computer op een centrale plaats. Op deze manier kunt u zicht 
houden op de computer en kunt u enigszins zicht houden op de activiteiten 

waarmee uw kind zich bezighoudt op het internet. Wanneer u op de 
hoogte wilt blijven van het surfgedrag van uw kind (welke websites uw 
kind bezoekt) kunt u de 'geschiedenis' bekijken. Let wel: dit biedt geen 

garantie, want kinderen kunnen deze geschiedenisknop wissen.  
 Er zijn geen veilige chatboxen op internet. Echt goede chatsites, speciaal 

voor kinderen, zijn er niet. Er bestaat kans op scheldkanonnades en 
seksueel getinte berichten. Wijs uw kind op de risico’s van het chatten. 

 Wees voorzichtig met het uitbreiden van de contactlijst van skype. 
Wanneer kinderen onbekenden toevoegen, kunnen ze vervelende 
berichten ontvangen. De personen van wie de berichtjes afkomstig zijn, 

zijn heel eenvoudig te blokkeren. Bij de uitleg van skype staat hoe dat 
moet.  

 Breng uw kind het besef bij dat je op internet nooit weet wie je voor je 
hebt. Kinderen chatten het liefst met vriendjes en vriendinnetjes, maar 
naarmate ze ouder worden gaan ze ook met onbekenden chatten. 

Voorzichtigheid is dan op zijn plaats, want Jamie van 11 is in werkelijkheid 
misschien wel Hans van 40. En wie weet of Debbie echt een meisje is? 

Internet is een anoniem medium, je kunt er zijn wie je wilt. Zorg dat uw 
kinderen dit goed beseffen. Vertel ook dat uw kind veilig is zolang het zich 
aan de afspraken houdt.  

 Maak de afspraak om geen persoonlijke informatie te geven. Als kinderen 
persoonlijke informatie doorgeven kan dat vervelend of zelfs gevaarlijk 

zijn. Anderen kunnen dan immers achterhalen wie je bent of waar je 
woont. Vertel uw kinderen daarom dat ze nooit persoonlijke informatie 
geven, ook al lijkt iemand nog zo aardig en betrouwbaar. 

 
Persoonlijke gegevens zijn:  

o Eigen naam.  

o De namen van familieleden, vrienden, etc.  

o Telefoonnummers  

o Huisadres  

o E-mailadressen  

o Naam van de school  

o Creditcard informatie  

o Foto's  

o Wachtwoorden  
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 Spreek af om nooit een afspraak met een chatvriendje te maken, zonder 

medeweten van u als ouder. Kinderen die elkaar via het chatten hebben 

leren kennen, krijgen soms de behoefte om elkaar te gaan bellen of te 
ontmoeten. Vertel dat u zich dat kunt voorstellen, maar vertel er ook bij 
waarom ze dat niet zomaar kunnen doen. Eerst eens telefoneren kan al 

veel duidelijk maken. U kunt zelf een indruk krijgen van het chatvriendje 
of vriendinnetje en een ontmoeting kan plaatsvinden onder leiding van de 

wederzijdse ouders.  
 Leer uw kind om te gaan met vervelende berichten. Hatelijke 

scheldberichten, discriminerende opmerkingen en seksuele toespelingen 

komen vaak voor, zeker in openbare chatrooms. Leer uw kinderen de 
volgende basisregels:  

o Verlaat de chat wanneer er iets vervelends gebeurt. 

o Vat het niet persoonlijk op  

o Reageer niet op vervelende berichten  

o Ga naar je ouders wanneer je je ongemakkelijk of bedreigd voelt  

o Voel je niet schuldig wanneer er iets vervelends gebeurt.  
 

 Vaak kan het adres van een afzender geblokkeerd worden. In de 

handleiding van skype of het mailprogramma kunt u lezen hoe dit werkt. 
Wanneer u weet waar de e-mail vandaan komt, kunt u contact opnemen 

met de provider. Deze kan zo nodig optreden tegen de afzender. Lukt het 
niet om van iemand af te komen, of is de afzender onbekend, neem dan 
gewoon een ander e-mail adres.  

 Zorg dat uw kind het e-mailadres beschermt. Mailen is bij kinderen een 
van de populairste bezigheden. Mailen is veiliger dan chatten, maar ook 

hier zijn risico’s aan verbonden. Als een kwaadwillende het e-mailadres in 
handen krijgt (via een chatroom, nieuwsgroep of website) kan uw kind via 
de e-mail lastiggevallen worden. Pestmail komt steeds vaker voor. Het 

belangrijkste advies is dus dat ze hun e-mail adres zo veel mogelijk voor 
zichzelf houden.  

 Leer uw kind geen onbekende e-mail en bijlagen te openen. De beste 
manier om met vreemde mailtjes om te gaan is het verwijderen van de 

mail.  
 Bewaar pestmail. Wanneer het niet lukt om een einde te maken aan de 

ongewenste berichtjes is het goed om deze mails of chatberichten te 

bewaren. Zeker wanneer u de indruk heeft wanneer ze telkens van 
dezelfde afzender afkomstig zijn. De mail is namelijk bewijsmateriaal en 

kan een hulpmiddel zijn bij het traceren van de dader.  
 Praat met uw kind over online-contacten. Blijf geïnteresseerd in het 

surfgedrag van uw kind en wijs uw kind regelmatig op de minder leuke 

kanten, zoals pedofielen in chatboxen, pornosites, scheld e-mails en nog 
veel meer. Laat uw kind weten dat het bij u terecht kan als het vervelende 

berichtjes ontvangt. Praat met uw kind over online vrienden, en leer ze op 
die manier beter kennen. Net zoals u benieuwd bent naar de vriendjes en 
vriendinnetjes van school of van paardrijden wil je ook graag weten met 

wie uw kinderen omgaan als ze online zijn. Ga eens samen surfen op 
internet.  

 Neem uw kind serieus, maar leer het ook te relativeren. Een kind denkt al 
snel dat het zijn eigen schuld is dat hij gepest wordt. Probeer dat 
schuldgevoel te voorkomen en neem alles waarmee uw kind zich tot u 

wendt serieus. Je hebt het dus niet in de hand dat iemand zulke mail naar 
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je stuurt, maar je kunt wel zelf bepalen in hoeverre je jezelf erdoor laat 

beïnvloeden. Onderken het probleem niet, maar probeer het te relativeren.  
 Leer uw kind de gedragsregels op internet. Online gelden dezelfde 

omgangsvormen als offline. Leer uw kind altijd vriendelijk, eerlijk en 
beleefd te zijn, en niet (terug) te gaan schelden als iemand vervelend 
doet. Zorg dat uw kind geen vervelende berichtjes post. Wie zich bij het 

chatten en mailen aan dit soort fatsoensregels houdt, zal zelf ook minder 
snel in de problemen komen.  

 
 
 

 
Is er sprake van pesten?  

Het is vaak heel moeilijk om te signaleren of uw kind gepest wordt. Slecht 
slapen, geen eetlust, buikpijn, hoofdpijn, niet graag naar school gaan en 
slechtere cijfers op school kunnen signalen zijn. Voor online pesten gelden 

grotendeels dezelfde signalen als voor 'gewoon' pesten. Echter, het is vaak nog 
moeilijker te signaleren. Bovendien is uw kind meestal alleen wanneer het op 

internet actief is en kunt u moeilijk merken wanneer uw kind zich ongemakkelijk 
voelt. Veel kinderen vinden dat ouders niets begrijpen van internet en zullen u 

wellicht daarom niet in vertrouwen nemen.  
Het is belangrijk om in contact te blijven met uw kind en uw kind te stimuleren 
om het aan iemand te vertellen wanneer hij lastig wordt gevallen. Wanneer u 

kind er niet met u over wil praten, kan u uw kind adviseren om er met vrienden, 
de leerkracht of familie over te praten. 
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Bijlage 1:   Oepsblad met begeleidende brief 
 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),  

 
Uw kind heeft vandaag een oeps-blad meegekregen van de leerkracht. Het oeps-
blad is een onderdeel van ons omgangsbeleid. Op het moment dat een kind 

betrokken is bij een incident op school of ongewenst gedrag heeft laten zien, 
willen we daarover met het kind en met u communiceren.  

Middels het oeps-blad wordt er met uw kind gereflecteerd op het incident of het 
ongewenste gedrag.  
Uw kind neemt het oeps-blad mee naar huis zodat ook u thuis, aan de hand van 

het oeps-blad, met uw kind in gesprek kunt gaan.  
 

We vragen u om het oeps-blad voor gezien te tekenen. Hiermee laat u uw kind 
zien dat we gezamenlijk betrokken zijn bij het incident of het gedrag op school. 

Uw kind kan dan (samen met u) het ondertekende oeps-blad inleveren bij de 
leerkracht. 
 

Het oeps-blad is een middel om met de kinderen zowel op school als thuis te 
reflecteren op gedrag.  Het doel is om de kinderen te laten ervaren dat ouders en 

school samen optrekken in het stimuleren van positief en gewenst gedrag.  
 
Voor vragen over het incident of over het oeps- blad kunt u altijd bij onze 

leerkrachten terecht. 
 

Het team van ‘De Achtbaan’ 
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naam:………………………………………    datum:……………………………………….. 

  

Wie deden er 
mee? 
 

 
 
 

 
 

 
 

Waar en 
wanneer was 
het? 

 
 
 

 
 

 
 

Wat gebeurde 
er? Wat was 
jouw rol? 

 

 
 
 

 
 

 
 

Hoe kon het 
anders? 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Wat heb ik 
ervan 
geleerd? 

                                                                     
 
 

 
 

 
 

Graag tekenen voor gezien 
 
handtekening leerkracht:                              handtekening ouders:  
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Bijlage 2: invulblad  ‘zo gaan we met elkaar om’ 
 

Zo gaan we met elkaar om! 
 

 

Naam: ___________________ Groep:_______  

Datum: _______________ 

 
Hier gaan we aan werken (specifiek): 

 

 

 

 

 

Zo gaan we dat doen(meetbaar): 

 

 

 

 

 

Zo lang gaan we eraan werken(tijdgebonden): 

 

 

 

 

 

Zo vaak mag het mis gaan(realistisch): 

 

 

 

 

Dit gaan we doen…: 

als het lukt als het niet lukt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening: 

Leerling Leerkracht Ouder/Verzorger 
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Bijlage 3: Procedure schorsing en verwijdering 

 
 

Procedure schorsing en verwijdering 
 

De wettelijke richtlijnen en algemene omschrijving: 
 

De procedure rond het verwijderen van een leerling is voor het basisonderwijs 
geregeld in artikel 24 van de Wet op het Basisonderwijs (WBO). 
 

Dit artikel zegt: 
“De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het 

bevoegd gezag.” In dit geval: de centrale Directie van de KSU. 
“De toelating mag niet afhankelijk gesteld worden van een geldelijke bijdrage 
van de ouders. Indien het bevoegd gezag weigert een leerling toe te laten, deelt 

het de reden van die weigering schriftelijk aan de ouders mee. Over de 
verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken groepsleraar en de ouders 

van de leerling”. 
 
De schorsing of verwijdering van een leerling kan nodig zijn indien sprake is van 

een zodanig wangedrag dat daardoor de rust, de orde, veiligheid of het 
onderwijsleerproces op school ernstig wordt verstoord. Hierbij kan bijvoorbeeld 

gedacht worden aan: 
 een houding van grove onverschilligheid (hetgeen zich kan uiten in 
wangedrag en/of overmatig veel verzuim); 

 aan een bedreigende houding van een leerling naar een leerkracht, een 
medeleerling, en (hulp)ouder of naar school toe. 

Ook wanneer een leerling zoveel negatieve aandacht van de leerkracht vraagt 
dat hierdoor het onderwijs aan andere leerlingen in het gedrang komt, kan 
schorsing en/of verwijdering volgen. 

 
1. Als eerste disciplinaire maatregel kan een leerling voor een bepaalde tijd 

(hooguit 5 dagen) geschorst worden. De leerling wordt de toegang tot de 
school voor enkele dagen ontzegd en werkt thuis aan een huiswerktaak. 

2. In verband met de leerplichtwet is het niet mogelijk een leerling te 

verwijderen zonder dat er voor inschrijving op een andere school is 
gezorgd, tenzij het gedrag van de leerling zodanig is dat daardoor de 

goede gang van zaken op de school op onaanvaardbare wijze wordt 
belemmerd. 

3. Verwijdering van een leerplichtige leerling kan alleen plaatsvinden na 

overleg met de inspectie. De Centrale Directie moet vervolgens de 
inspectie schriftelijk en gemotiveerd van een verwijdering in kennis 

stellen. 
4. Niet alleen (herhaaldelijk) wangedrag van een leerling kan tot verwijdering 

leiden. Verwijdering van een leerling kan eveneens plaatsvinden wegens 
wangedrag van de ouders. Het schoolbestuur moet bij de 
belangenafweging rekening houden met het feit dat de leerling zelf geen 

verwijt treft. 
5. Wanneer schorsing of zelfs verwijdering in overweging genomen wordt, 

dan is er wel een lange weg afgelegd. Dergelijke maatregelen worden pas 
getroffen wanneer het onderwijs binnen een groep zeer ernstig verstoord 
is en de schoolleiding geen enkele mogelijkheid meer ziet hierin een 
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kentering aan te brengen of wanneer de relatie tussen school en ouders zo 

verstoord is dat de school zich niet meer in staat acht de leerling op 
verantwoorde wijze verder te onderwijzen en te begeleiden. 

6. Voor de school is het van belang zich in te spannen om te zorgen dat de 
betrokken leerling op een andere school geplaatst wordt. 

7. Bij verwijdering wegens wangedrag kan het gaan om een overgang naar 

een andere basisschool of een overgang naar het speciaal onderwijs 
(cluster 4). 

 
Procedure 
De volgende stappen worden genomen alvorens er sprake kan zijn van schorsing 

of verwijdering: 
 

1. Probleemsignalering; contacten met betreffende leerling en ouders hebben 
nog niet het gewenste resultaat gehad; de leerkracht brengt het probleem 
in de leerlingbespreking c.q. bij de schoolleiding. 

 
2. Collega’s (schoolleiding, interne leerlingbegeleider) denken mee en geven 

suggesties; er wordt een handelingplan opgesteld, uitgevoerd en 
geëvalueerd.  

 
3. Een deskundige (van Eduniek of het Zorgplatform) kan worden 

ingeschakeld voor overleg en een nader onderzoek. Er kan advies worden 

ingewonnen bij de leerplichtambtenaar. 
 

4. De ouders waren al meerdere keren op school en worden door de school 
nog diverse malen uitgenodigd voor een gesprek met als doel de ontstane 
problemen te bespreken en de situatie te verbeteren. Vanuit de school zijn 

hierbij in ieder geval de leerkracht van de leerling en de schoolleider 
aanwezig. 

 
5. De school benadert andere personen/instanties voor overleg en advies; dit 

kunnen afhankelijk van het probleem o.a. zijn: de schoolarts., Leerplicht, 

de Raad voor de Kinderbescherming, bureau Jeugdzorg. De inspectie 
wordt altijd ingeschakeld. 

 
6. De school houdt verslag/dossier bij van de gebeurtenissen en gevoerde 

gesprekken met ouders en benaderde instanties. 

 
7. De school informeert de clusterdirecteur en de clusterdirecteur houdt de 

centrale directie op de hoogte van de voortgang. 
 
8. Ouders worden schriftelijk meegedeeld dat schorsing, als eerste signaal, 

en daarna eventueel verwijdering kan gaan plaatsvinden. De brief wordt 
door de clusterdirecteur, namens de centrale directie, ondertekend. 

In de brief wordt genoemd: 
- de reden voor schorsing/verwijdering; 
- de voorgeschiedenis; 

- reeds genomen stappen/afspraken; 
- bij schorsing: de duur van de schorsing; 

- laatste kans/afspraak/ultimatum 
- de wijze waarop bezwaar kan worden aangetekend. 
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9. Verschillende –al eerder betrokken- instanties worden hierover ingelicht: 
- de centrale directie; 

- de inspectie van het onderwijs; 
- de afdeling leerplicht van de gemeente. 

De centrale directie moet uiteindelijk de toestemming geven. 

 
10.Bij definitieve verwijdering wordt dit door de clusterdirecteur of namens de 

clusterdirecteur schriftelijk per aangetekende brief aan de ouders 
meegedeeld. 

 

 
De school is verplicht 8 weken zich in te spannen om (mee) te zoeken 

naar een andere school. De inspanning moet aantoonbaar zijn. 
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Bijlage 4: Adviezen voor leerkrachten van onze school 
 
 

Adviezen voor leerkrachten van onze school: 
 

Begeleiding van de groep waarin gepest wordt:  

 Meld het aan je collega’s (er zijn verschillende projecten en ervaringen op 
school) 

 Maak het probleem bespreekbaar. Neem daarbij alle kinderen even 
serieus.  

 Neem actie op groeps-en leerlingniveau. 

 Maak gebruik van de materialen die we op school hebben!  
 Voor groepen 1 t/m 4 is het boek van Luk Depondt, Een vuurspuwend 

monster(tje) een aanrader. Hierin staan verhalen, gedichten enz. in om in 
de klas te gebruiken, maar ook nuttige tips voor leerkrachten en ouders. 

(ISBN 9054612533) 
 Kijk in de handleiding van leefstijl en gebruik de handelingsadviezen die 

ZIEN heeft voor je groep.  

 Bij jeugdzorg/GGD zijn verschillende projecten beschikbaar. 
 Er is een overzicht van materialen en verwijzingen voor groepen 1 t/m 8.  

(bijlage 2)   
  
Begeleiding van de gepeste leerling:  

 Medeleven tonen, 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, b.v. je niet afzonderen.  

 Het gepeste kind in laten zien waarom een kind pest.  
 Nagaan welke oplossing het kind zelf wil.  
 Sterke kanten van de gepeste leerling benadrukken.  

 Belonen (schouderklopjes) als de leerling zich anders/beter opstelt.  
 Praten met de ouders van de gepeste leerling en de ouders van de 

pester(s).  
 Goed blijven signaleren of de gepeste leerling zich op de juiste wijze 

beschermt voelt en dat dit in overeenstemming is met wat je als 

beschermer wilt uitstralen. Het beschermen van de leerling moet op zo’n 
wijze gebeuren dat het pesten af- en niet toeneemt.  

 

Corrigeren 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.  

 Bestraffen en 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 (schouderklopjes) 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.  
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 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 kan het kind ervaren dat contact met 

andere kinderen wel leuk kan zijn.  
 Inschakelen hulp; sociale vaardigheidstrainingen; Jeugdgezondheidszorg; 

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.  

 Laag zelfbeeld, onzekerheid 
 
 

Lijst met materialen die ingezet kunnen worden bij pestsituaties. 
 

Voor de leerkrachten:  

Natuurlijk kun je altijd bij je collega’s terecht. 
Informatie over pesten kun je vinden op: 
  

www.pestweb.nl  
www.pesten.net 

www.posicom.nl  
 
Literatuur: 

•Pesten op school, leersuggesties voor leerkrachten. Bob van der Meer. ISBN 
9023232399 

•Pesten, gedaan ermee! Hoe omgaan met pesterijen? Gie Deboutte. ISBN 
9075640013 
•Treiteren op school. Dan Olweus. ISBN 9052560781 

  
Onderbouw. 
•Ik kan niet slapen! Ingrid en Dieter Schubert. 

•Ik neem het niet meer! Stasia Kramer 
•Erge Ellie en nare Nellie. Rindert Kromhout 
•Een klap voor de grap. Erik van Os 

•Altijd moeten ze mij hebben. An de Bode 
•Pudding Tarzan. Ole Lund Kirkegaard 

•Uit serie Kijk en beleef: 
                    Deel 4: Ruzie 
                    Deel 5: Plagen 

                    Deel 6: Anders zijn 
                    Deel 7: Eerlijk zijn 

                    Deel 15: Weerbaar zijn 
• Ze pesten me. Jos van Hest 
• Rikki. Guido van Genechten   

 
Bovenbouw. 
• Geweld? Voor geen geld! 

- Het biggetje en het varken 

http://www.pestweb.nl/
http://www.pesten.net/
http://www.posicom.nl/
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- De kater en het muisje 

- De worm en de vogels 
- De mol en de aapjes 

- De kamelen en de dromedaris 
- Wolven tegen wolven) 
  

Tweelingboeken (met handleiding) 
- een domme zet 

- twee druppels water 
- verstoppertje 
- rare sprongen  

  
Kinderkwaliteitenspel  

  
•De achttiende ramp. Betsy Byars 
•Benen in de kast. Heleen Vissinga 

•De jongen met de kip. Imme Dros 
•De onzichtbare indiaan. Janosch 

•De gemaskerde wreker. Klaas van Assen 
•Weg met Josefien. Roger Collinson 

•De grap. Thea Dubelaar 
•Treiterkoppen. Mieke van Hooft 
•Tirannen. Aidan Chambers 

•Ze pesten me. Jos van Hest 
 

Meer informatie en korte inhoud van bovenstaande boeken, kun je vinden in het 
boekwerk: KINDERBOEKEN over gevoelens.  
 

•Spijt. Carry Slee. (Dit boek is op school aanwezig, groep 7) 
•De club van lelijke kinderen. Koos Meinderts. ISBN 9021618141  

•Jij moet stelen. Peter Vervloed. ISBN 9027633932 
•De kamelen en de dromedaris. Sylvie Girardet. ISBN 9077343040 
•Het biggetje en het varken. Sylvie Girardet. ISBN 9077343032 

•Wolven tegen wolven. Sylvie Gerardet. ISBN 9077343016 
  

Voor ouders van pesters/ gepeste. 
Pesten bij kinderen. Munro Sheila. ISBN 90447-00871 
Het boek richt zich op de ouders van de kinderen die gepest worden, maar ook 

op de ouders van de pestkop zelf. Het boek is voornamelijk gericht op de ouders 
van kinderen van de basisschool. 
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Pest- registratie formulier 

Datum Betrokken 
leerlingen 

Korte 
omschrijving 

gebeurtenis 

Besproken 
met 

Oepsblad 
meegegeven/ 

ontvangen 

afspraak 

 

 
 

 
 

     

 
 
 

 
 

     

 
 

 
 
 

     

 
 

 
 

 

     

 

 
 
 

 

     

 

 
 

 
 
 

     

 
 

 
 

 

     

 

 
 


