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Voorwoord 
 
 

In onze visie zeggen we dat we veel waarde hechten aan werken in een sfeer waarin 
iedereen zich thuis, veilig en gelukkig voelt. Daarmee bedoelen we dat we het belangrijk 
vinden dat onze leerlingen zich prettig en geborgen voelen in relatie tot zowel de 
leerkrachten als hun medeleerlingen. 

 
We kunnen te vaak plagen, vervelende grapjes maken of een begin van pesten nooit 
helemaal uitsluiten. Maar we kunnen er als team samen met u en onze leerlingen wel voor 
zorgen dat het niet tot langdurig pesten of ‘herhaald geweld’ komt. 

 
We vinden pesten een ernstig probleem dat we direct in de kiem willen smoren. 

 
Met behulp van dit pestprotocol willen we een algemeen en doelmatig beleid bewerkstelligen 
rond veiligheid en pesten. Daarnaast willen we zowel ouders als leerkrachten op de hoogte 
stellen van de aanpak die we volgen om pesten te voorkomen en te bestrijden. 

 

De hulp van ouders en medeleerlingen is daarbij onontbeerlijk! 
 
 
 
 
 
 
Augustus 2012 
Team Speelleerplein de Fonkeling Spoordonk 
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1. Achtergrondinformatie 

 
1.1 De definitie van pesten 

 
Volgens de Noorse psycholoog Dr. Dan Olweus wordt een kind gepest als het bij herhaling 
en gedurende langere tijd wordt blootgesteld aan het negatieve gedrag van één of meerder 
personen en het moeite heeft zichzelf daartegen te verdedigen. 
(bron: NKO 2011) 

 
Er bestaan meerdere definities van pesten. 
In alle omschrijvingen van pesten komen steeds enkele kenmerken naar voren: 

 
er is sprake van doelbewuste opzet; 

de machtsverhoudingen tussen dader en slachtoffer zijn ongelijk (fysiek en/of verbaal); 

pesten gebeurt systematisch; 

het houdt niet vanzelf op; 

pesten is universeel en komt in alle bevolkingsgroepen en culturen voor. 
 
 
 

1.2 Het verschil tussen pesten en plagen 
 
Er bestaat een verschil tussen pesten en plagen. 
Plagen kan hinderlijk zijn, maar bij plagen zijn beide partijen gelijkwaardig, is er geen 
verliezer, is het een incident en is de bedoeling goedmoedig. Bij plagen is geen sprake van 
de intentie om de ander echt pijn te doen, te beschadigen of te kleineren. Toch moeten we 
waakzaam blijven bij plagerijen, omdat deze gauw in pesten kunnen ontaarden en omdat 
grappen soms niet echt grappig zijn en heel hard kunnen aankomen. 
In figuur 1 (op blz. 8)  zijn de verschillen tussen plagen en pesten in een schema 
weergegeven. 

 
 
 

1.3 Verschillende vormen van pesten 
Er zijn verschillende vormen waarin pestgedrag voorkomt. 

 
a)  Verbale pesterijen uiten zich in het verzinnen van bijnamen, roddelen, sarcastische 

opmerkingen maken. 
Een voorbeeld: “Ze blijven zeggen dat ik een brillenkoppie ben en dat mijn moeder 
stomme kleren draagt. De dingen die ze zeggen doen me pijn.” 

 
b) Emotionele/psychologische pesterijen uiten zich in iemand negeren, buitensluiten, 

belachelijk maken, vernederen of afpakken/verstoppen van bezittingen. 
Een voorbeeld: “Als ik naar het schoolplein ga, draaien de andere meisjes hun rug naar 
mij toe en doen ze alsof ze mij niet zien. Dat doen ze al weken lang.” 

 
c) Fysieke pesterijen uiten zich in duwen, slaan, schoppen en aan haren trekken. 

Een voorbeeld: “Een groep meisjes proberen me elke keer te pakken. Ze duwen me in de 
rondte en trekken aan mijn haren. Ik ben bang om naar het toilet te gaan als zij daar 
binnen zijn.” 
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d) Seksuele intimidatie kan ook als een vorm van pesten gezien worden. Het kan dan gaan 
om verbale beledigingen, begluren, het lastig vallen met seksueel getinte boodschappen 
en handtastelijkheden. 

 
e) Digitale pesterijen of cyberpesten zijn pesterijen via internet, gaming, mobiele telefoon, 

sms, msn, e-mail, twitter, hyves, facebook etc. 

Naast al deze verschillende vorm van pesten, bestaat er ook nog een verschil tussen de 
manier van pesten door meisjes of door jongens. 
In het algemeen kan gesteld worden dat: 

   meisjes de voorkeur geven aan verbaal of psychologisch pesten door hun slachtoffer te 
negeren of kwaadwillige dingen te zeggen om iemand ervan te overtuigen dat zij niet in 
de groep hoort; 

   jongens de neiging hebben om macht en overwicht te zoeken door te pesten. 

 

 
1.4 De betrokkenen bij pesten 

 
De pester 

Uit onderzoek blijkt dat de pesters fysiek en verbaal vaak sterker zijn dan hun klasgenoten. 
Ze zien hun slachtoffers als waardeloos, zijn agressief, hebben een gebrek aan 
zelfbeheersing en een positieve houding t.a.v. geweld. Pesters zijn erg impopulair bij andere 
leerlingen, hoewel dat soms niet zo lijkt. Pesters hebben zondebokken nodig waarop zij hun 
frustraties kunnen afreageren. Ze hebben doorgaans geen idee wat ze aanrichten en hebben 
daardoor weinig schuldgevoelens. Pesters kunnen met hun negatieve gedrag vaak veel 
gedaan krijgen en hebben daardoor het idee ontwikkelt dat pesten loont! 

 

Het gepeste kind 

Het slachtoffer is vaak een kind wat zich niet goed kan verweren tegen pesterijen. Zij 
reageren doorgaans op twee manieren: ze worden passief of ze gaan uitdagen. 

 

De zwijgende middengroep 
Deze kinderen zien wel wat er om hen heen gebeurt, maar willen zich niet met de pesterijen 
bemoeien of durven dat niet. 

 
 
 

1.5 De oorzaken van pesten 
Er zijn verschillende mogelijke oorzaken te noemen waardoor een kind kan gaan pesten: 

 

De basis voor de oorzaken van pesten kunnen worden ondergebracht in drie hoofdgroepen: 
a) Een problematische thuissituatie: 

Mogelijk tonen de ouders van de pester weinig interesse in het kind, corrigeren ze 
agressief gedrag niet en vertonen zij zelf agressief gedrag. 

 
b) Karaktereigenschappen en/of fysieke eigenschappen van het kind: 

De pester is vaak groot en sterk, agressief, impulsief, kan zich niet goed inleven in de 
ander, kan moeilijke situaties slecht aan en/of kan niet goed samenwerken. 
Andere mogelijke oorzaken die bij het kind kunnen liggen zijn: 

Het kind wil stoer zijn. 

Het kind wil over iemand de baas spelen. 

Het kind is op een andere school zelf gepest en probeert dit te voorkomen door op 
een nieuwe school zelf te gaan pesten. 
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Het kind heeft moeite om zijn/haar gevoelens onder woorden te brengen. 

Het kind is ongeduldig. 

Het kind pest omdat anderen dat ook doen (meeloopgedrag). 
 

c) De school: 
Mogelijk onderneemt de school onvoldoende maatregelen om de veiligheid van de 
kinderen te bevorderen. 

 
 
 

1.6 De gevolgen van pesten 
De gevolgen van pesten kunnen voor zowel de pester, het slachtoffer als de zwijgende 
middengroep desastreus zijn. 

 
Wat kunnen de gevolgen zijn voor de pester? 

     Het kind kan zich ontwikkelen tot een harde, impulsieve, agressieve en dominante 
persoonlijkheid. 

Het kind heeft (vier keer meer) kans op crimineel gedrag. 

Het kind heeft weinig vrienden. 

Het kind heeft gebrek aan sociale vaardigheden. 
 
Wat kunnen de gevolgen zijn voor het slachtoffer? 

Het kind kan een laag zelfbeeld ontwikkelen. 

Het kind kan eetstoornissen krijgen. 

Het kind kan weinig zelfvertrouwen krijgen. 

Het kind kan faalangstig worden. 

Het kind kan wantrouwend worden. 

Het kind kan lichamelijke klachten hebben. 

Het kind kan slechter presteren. 

Het kind kan teruggetrokken gedrag vertonen en verlegen zijn. 

Het kind kan depressief worden en in extreme gevallen zelfs suïcidaal. 
 
Wat kunnen de gevolgen zijn voor de zwijgende middengroep? 

Ze hebben angst om zelf slachtoffer te worden. 

Ze kunnen wantrouwend worden. 

Ze kunnen agressief gedrag vertonen. 

Ze kunnen met een schuldgevoel te kampen hebben. 
 
 
 

1.7 Het signaleren van pesten 
We moeten steeds bedacht zijn op signalen die kunnen wijzen op pestgedrag. Zowel 
slachtoffers als pesters kunnen bepaalde signalen vertonen. 

 

Signalen van het slachtoffer: 

Het kind is bang om naar school te gaan. 

Het kind presteert slechter dan normaal. 

Het kind komt met kapotte spullen of kleren thuis. 

Het kind vertoont teruggetrokken gedrag. 

Het kind wordt agressief naar andere kinderen toe. 

Het kind stopt met eten. 

Het kind heeft buikpijn of hoofdpijn. 

Het kind heeft nachtmerries. 
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Het kind huilt zichzelf in slaap. 

Het kind heeft schrammen en blauwe plekken.  

Het kind vraagt om geld (om de pester te betalen). 

Het kind weigert te zeggen wat er aan de hand is. 
 

Signalen van de pester: 

Volstrekt doodzwijgen. 

Isoleren. 

Psychisch en/of fysiek mishandelen. 

Een kring vormen of insluiten in de klas, op de gang of op het schoolplein. 

Buiten school opwachten. 

Slaan of schoppen. 

Klopjachten organiseren. 

Op weg van en naar school achterna lopen of rijden. 

Naar het huis van het slachtoffer gaan. 

Als slaaf/hulpje behandelen. 

Nooit de echte naam, maar een bijnaam gebruiken voor een klasgenoot. 

Voortdurend zogenaamd leuke opmerkingen maken over een klasgenoot. 

Opdrachten geven om huiswerk te maken of huiswerk innemen. 

Bezittingen afpakken of stukmaken. 

Cadeaus eisen of geld afpersen. 

Treiteren. 

Het slachtoffer voortdurend beschuldigen. 

Het slachtoffer steeds uitschelden of er tegen schreeuwen. 

Opmerkingen maken over kleding of uiterlijk. 

Beledigen. 

Briefjes doorgeven. 

Kettingbrief schrijven. 

E-mails of sms-berichten met een bedreigende of beledigende inhoud versturen. 

Beledigende afbeeldingen van het slachtoffer digitaal verspreiden of op het internet 

plaatsen. 

Onware of beledigende teksten over het slachtoffer (digitaal) verspreiden. 

Steeds (mobiel) bellen. 

Et cetera… 
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Plagen Pesten 

Gebeurt onbezonnen of spontaan. Gebeurt met opzet: de pestkop weet vooraf 
wie hij of zij zal pesten, op welke manier en 
wanneer. 

Heeft geen kwade bijbedoelingen. Wil iemand bewust kwetsen of kleineren. 

Duurt niet lang, gebeurt niet vaak en is 
onregelmatig. 

Kan lang blijven duren, gebeurt meer dan 
eens, is systematisch. Houdt niet vanzelf op 
na een poosje. 

Speelt zich af tussen "gelijken". De strijd is ongelijk: de pestkop heeft altijd 
de bovenhand: De pestkop voelt zich zo 
machtig als het slachtoffer zich machteloos 
voelt. 

Is meestal te verdragen of zelfs plezierig, 
maar het kan ook kwetsend of agressief zijn. 

De pestkop heeft geen positieve 
bedoelingen, wil pijn doen, vernielen of 
kwetsen. 

Meestal één tegen één. Meestal een groep (pestkop, meelopers en 
supporters) tegenover één geïsoleerd 
slachtoffer. 

De rollen liggen niet vast: nu eens plaagt de 
ene, dan de andere. 

Heeft een vaste structuur. De pestkoppen 
zijn meestal dezelfde, de slachtoffers ook. 
Als de slachtoffers wegvallen, kan de 
pestkop wel op zoek gaan naar een ander 
slachtoffer. 

De pijn, lichamelijk of geestelijk, is draaglijk 
en van korte duur. Soms wordt ze als prettig 
ervaren (plagen is kusjes vragen!). 

Als er niet op tijd wordt ingegrepen, kunnen 
de lichamelijk en geestelijke gevolgen 
ingrijpend zijn en lang nawerken. 

De relaties worden na het plagen meteen 
hervat. 

Het is niet makkelijk om na het pesten een 
evenwichtige relatie te vinden; het herstel 
gaat moeilijk en traag. 

Het geplaagde kind blijft een volwaardig lid 
van de groep. 

Het gepeste kind is geïsoleerd, voelt zich 
eenzaam en voelt dat het niet meer bij de 
groep hoort. 

De groep lijdt niet onder plagerijen of vindt 
nadien meteen haar draai terug. 

De groep lijdt onder een dreigend, onveilig 
gevoel. Iedereen is angstig, de kinderen 
vertrouwen elkaar niet meer, ze zijn niet erg 
open of spontaan er zijn weinig echte 
vriendjes in de groep. 

Figuur 1: verschillen tussen plagen en pesten 
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2. Aanpak 

 
2.1 Preventieve aanpak 

Wat doen we om te voorkomen dat er gepest wordt? 

   Op schoolniveau: 

- De school gebruikt de methode “Kinderen en hun sociale talenten”, hierin 
komen onderwerpen als pesten, nee zeggen, samenwerken, vragen 
durven stellen e.d. regelmatig aan bod. 

- In het kader van zorgverbreding worden gedragsproblemen besproken 
tijdens de groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen en 
bouwvergaderingen. 

- Iedere maand wordt er op school aandacht besteed aan de “regel van de 
maand”. Elke maand wordt een gedragsregel belicht waar we als school 
met alle kinderen en leerkrachten die maand extra aandacht aan besteden. 
De kinderen worden op deze manier weer herinnerd aan de afspraken die 
op onze school gelden over de manier hoe wij op school met elkaar 
omgaan. De “regel van de maand bestaat uit 1 gedragsregel en 1 
praktische regel”, de regels die in een bepaalde maand centraal staan 
vermelden we in ‘t Prikbordje. 

- Er wordt met vaste regelmaat aandacht geschonken aan de pestposters, 
welke zijn uitgegeven door “kids tegen geweld.” Deze pestposters bevatten 
steeds een ander thema. (www.kidstegengeweld.nl/antipesten) 

 

   Op groepsniveau: 
 

- Er is door het team een schoolreglement opgesteld dat geldt voor álle 
leerlingen. Dit reglement bevat regels van huishoudelijke aard en 
algemeen geldende omgangsregels. 
Deze zijn terug te vinden in het handboek van de leerkrachten. 

- Daarnaast worden aan het begin van het schooljaar samen met de 
kinderen regels opgesteld over hoe ze met hun klasgenoten omgaan. Deze 
klassenregels worden op schrift gesteld en ondertekend door de kinderen. 
Deze regels komen in de klas te hangen en gelden onder schooltijd, maar 
we verwachten dat ze ook invloed hebben op de manier waarop de 
kinderen na schooltijd met elkaar omgaan. De ervaring leert dat dit regels 
zijn die ook terug te vinden zijn in het algemene schoolreglement, zoals 
hierboven genoemd. 

- Jaarlijks wordt een vragenlijst ingevuld m.b.t. de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van het kind. De kinderen die uitvallen worden nauwgezet in 
de gaten gehouden en besproken tijdens de groeps- en 
leerlingbesprekingen. 

- Twee keer per jaar vullen de kinderen van groep 5 tot en met 8 een 
sociogram in. Hieruit kunnen leerkrachten signalen halen die extra 
aandacht vragen. 

- We stimuleren kinderen in regelmatig wisselende samenstelling samen te 
werken, zodat ze leren omgaan met elkaars verschillen. 

 
 
 

 

http://www.kidstegengeweld.nl/antipesten
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- De leerkracht draagt zorg voor een goed onderling contact en acceptatie 
van elkaars verschillen. Door goed te observeren en te luisteren naar de 
leerlingen zorgt hij/ zij ervoor dat gedragsproblemen in de klas 
bespreekbaar zijn en blijven. 

- Van iedere leerkracht wordt verwacht dat hij/zij aan een positieve 
groepsvorming werkt. 

- De leerkracht is zich ervan bewust dat hij/zij fungeert als rolmodel als we 
het hebben over hoe we met elkaar omgaan op school. 

- De kinderen van groep 6 t/m 8 ondertekenen een internetcontract, zodat zij 
besef krijgen van de eventuele gevolgen van misbruik van internet. (zie 
bijlage 5) 

 

   Op individueel niveau: 
 

- De leerlingen weten bij wie ze terecht kunnen met hun problemen. In 
eerste instantie is dat de groepsleerkracht of een andere leerkracht waar 
de leerling zich veilig bij voelt. 

- De leerlingen of ouders kunnen altijd terecht bij de vertrouwenspersoon of 
klachtencommissie van de school. Meer informatie hierover is te vinden in 
de schoolgids. 

 
 
2.2 Curatieve aanpak 

Wat doen we als er toch gepest wordt? 
 
2.2.1 De vijfsporen-aanpak van pesten 

Bij de aanpak van pestgedrag gaat onze school uit van een vijfsporen-aanpak. 
 

Dat houdt in dat we: 
1. Steun bieden aan het kind dat gepest wordt door: 

a. naar het kind te luisteren en zijn/haar problemen serieus te nemen 
b. met het kind te overleggen over mogelijke oplossingen 
c. met het kind samen te werken aan mogelijke oplossingen. 
d. de sterke kanten van het kind te benadrukken 
e. het kind niet in een uitzonderingspositie te plaatsen door het over te 

beschermen 
f. er zo nodig voor te zorgen dat het kind deskundige hulp krijgt, 

bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining. 

 
2. Steun bieden aan het kind dat pest door: 

a. het kind te vragen of het weet waarom het pest 
b. met het kind te bespreken wat pesten voor een ander betekent 
c. in te laten zien welke positieve kanten het gepeste kind heeft 
d. het kind te helpen om op een positieve manier relaties te onderhouden 

met andere kinderen 
e. het kind te helpen zich aan regels en afspraken te houden 
f. er zo nodig voor te zorgen dat het kind deskundige hulp krijgt, 

bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining. 
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3. Steun bieden aan de middengroep door: 
a. met de kinderen te praten over pesten en over hun eigen rol daarin 
b. met de kinderen te praten over het effect van zijn of haar gedrag voor 

de gepeste 
c. het feit dat ieder kind kwaliteiten heeft te benadrukken 
d. met de kinderen te overleggen over mogelijke oplossingen en wat zij 

zelf kunnen bijdragen aan die oplossingen 
e. samen met de kinderen te werken aan oplossingen, waarbij ze zelf een 

actieve rol spelen. 

 
4. Steun bieden aan de ouders door: 

a. de ouders die zich zorgen maken over pesten, serieus te nemen 
b. informatie en advies te geven over pesten en de manieren waarop 

pesten kan worden aangepakt 
c. in samenwerking tussen school en ouders het pestprobleem aan te 

pakken 
d. zo nodig de ouders door te verwijzen naar deskundige ondersteuning. 

 
5. Steun aan de basisschool 

De leerkrachten en de rest van de schoolorganisatie kunnen informatie 
verkrijgen bij deskundige hulporganisaties. Adressen van deze 
instanties zijn terug te vinden in onze schoolgids. 

 

 
2.2.2 De aanpak van pesten 

 

   Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten proberen zij 
er eerst zelfstandig met elkaar uit te komen. Blijken de leerlingen er samen 
niet uit te komen helpt de leerkracht de kinderen hierbij. De leerkracht 
controleert of de gemaakte afspraken ook nagekomen worden. 

 
   Wanneer een leerkracht signaleert dat er gepest wordt, bepaalt hij/zij 

individueel of in samenspraak met een collega of en zo ja welke stappen er 
direct ondernomen moeten worden. De leerkracht maakt hierbij gebruik van de 
geldende schoolregels. Indien nodig maakt hij/zij een aantekening in het 
historisch overzicht van de leerling(en). 

 
   Als er sprake is van pestgedrag brengt de leerkracht de partijen bij elkaar voor 

een verhelderingsgesprek en probeert samen met hen de pesterijen op te 
lossen en (nieuwe) afspraken te maken. Dit wordt vastgelegd in het historisch 
overzicht. Ouders worden op de hoogte gesteld en eventueel uitgenodigd voor 
een gesprek. 

 
   Gedurende een periode van 6 weken wordt iedere week een kort gesprekje 

gevoerd tussen leerkracht en betrokken leerlingen. 

 
   In samenspraak met betrokkenen wordt de middengroep aangesproken op 

hun rol in het geheel. Zie hiervoor de vijf-sporenaanpak. 
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   De groepsleerkracht stelt het team op de hoogte en vraagt hun hulp bij 
observaties buiten de klas en op het schoolplein. 

 
   Indien nodig schakelt de leerkracht de interne begeleider in. 

 
   Na 6 weken voert de leerkracht een gesprek met de betrokken kinderen en de 

ouders om na te gaan of de aanpak geholpen heeft, of de afspraken 
nageleefd worden en of er behoefte is aan een vervolg. 

 
   Gesprekken en activiteiten met betrekking tot pestgedrag worden door de 

leerkracht genoteerd in het historisch overzicht van de betrokken leerling(en). 
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3. Adviezen aan ouders 

Van gepeste kinderen: 

zorg voor een open communicatie; 

bespreek (vermoedelijk) pestgedrag op school, op straat of thuis, direct met de 
leerkracht van uw kind; 

   stimuleer uw kind om naar de leerkracht te gaan. 
 

Van pesters: 

probeer achter de mogelijke oorzaak te komen; 

bespreek de gevolgen van zijn of haar gedrag voor andere kinderen; 

corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind; 

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

 

Van alle kinderen: 

neem de ouders van zowel het gepeste als van het pestende 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 anderen op te komen; 

leer uw kind voor zichzelf op te komen. 
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4. Hulpmiddelen, informatiebronnen en websites 

 
4.1 hulpmiddelen 
Op school wordt er gewerkt met een methode voor sociaal emotionele vorming. Een 
keer in de twee weken wordt er een les gegeven. Het doel is om sociaal competent 
gedrag van de leerlingen te bevorderen. 
Het is de pedagogische taak van school, gericht aandacht te besteden aan de 
sociale competentie van onze leerlingen. We willen de leerlingen voorbereiden op 
het vervolgonderwijs en hun deelname aan de maatschappij. 

 
Als de leerkracht behoefte heeft aan andere lessen of activiteiten kan deze gebruik 
maken van onze pestmap, welke op school aanwezig is. Deze map wordt regelmatig 
aangevuld met actuele onderwerpen en nieuwe lessen. 
De pestmap bevat naast lessuggesties ook achtergrondinformatie, pedagogische 
adviezen en richtlijnen voor communicatie met leerlingen en ouders. 

 
 

4.2 informatiebronnen en nuttige websites 
Als bronnen voor de opzet van dit pestprotocol zijn gebruikt “Een school zonder 
pesten – Handreiking voor ouders, leraren en scholen van Nederlandse Katholieke 
vereniging van Ouders (NKO) (2011)”, en het voormalige pestprotocol van de St. 
Jozefschool. 

 

Hieronder  worden websites genoemd, die verwijzen naar preventieve en curatieve 
maatregelen m.b.t. pestgedrag. Deze websites kunnen in de loop der tijd veranderen 
of opgeheven worden. Op de website van de St. Jozefschool worden adressen van 
nuttige websites regelmatig opgeschoond. 

 
Website Onderwerp 

www.pestweb.nl Bevat de pestschijf, geeft online 
advies. 

www.moed.nl Geeft tips voor regels in de klas 
e.d. sluit aan bij de pestposters. 

www.pestenopschool.com Eenvoudige oefeningen die het 
pesten stoppen en de sfeer in de 
klas verbeteren. 

www.NJi.nl Achtergronden en onderzoek naar 
pestgedrag op school en in de 
klas. Veiligheid op school. 

www.omgaanmetpesten.nl Hulp bij het aanpakken van 
pesten. 

www.samentegenpesten.nl Simpele oefeningen die het pesten 
stoppen en de sfeer in de klas 
verbeteren. 

www.weerbaar.info Ondersteuning met educatief (les) 
materiaal, informatie, training, 
posters etc. 

http://www.pestweb.nl/
http://www.moed.nl/
http://www.pestenopschool.com/
http://www.nji.nl/
http://www.omgaanmetpesten.nl/
http://www.samentegenpesten.nl/
http://www.weerbaar.info/
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Website Onderwerp 

http://fpb-oirschotbest.nl/socialeweerbaarheid.html Training Sociale weerbaarheid 

http://www.orthoconsult.nl/sociale-  
weerbaarheidstraining.php 

Ortho consult (Oirschot): kinderen 
leren grondregels en 
vaardigheden, waardoor ze meer 
op zichzelf leren vertrouwen en 
zich sterker en veiliger voelen. 

http://www.kindercommunicatie.nl/wp/voor-kinderen Kindercommunicatie; het creëren 
van een veilige sfeer. 

http://www.deopvoedcoach.eu/trainingen De Opvoedcoach (Oirschot): 
spelenderwijs nieuw gedrag 
uitproberen en aanleren. 

http://www.ktpmaureenklomberg.nl/ Speciale helper voor kinderen met 
problemen. 

http://www.cjgoirschot.nl Centrum voor Jeugd en Gezin 
(Oirschot): een plek waar je 
terecht kan met vragen over 
opvoeden en opgroeien. 

http://www.psychologenpraktijkspel.nl/ SPEL – Haghorst. 
Voor problemen met jezelf, zoals 
minderwaardigheidsgevoelens, 
onzekerheid of een negatief 
zelfbeeld en problemen met 
anderen: gepest worden of moeite 
hebben met contact maken. 

http://www.ouders.nl/surftips Website met nuttige adressen voor 
ouders en leerkrachten. 

http://www.nko.nl Nederlandse oudervereniging 
katholieke onderwijs verzorgt 
ouderavonden en cursussen. 

http://www.schoolenveiligheid.nl Hier kun je terecht voor advies bij 
onveiligheidsincidenten, zoals: 
meidenvenijn in de klas en op het 
plein, internetpesterijen die 
doorwerken op school etc. 

Figuur 2: websites en adressen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://fpb-oirschotbest.nl/socialeweerbaarheid.html
http://www.orthoconsult.nl/sociale-weerbaarheidstraining.php
http://www.orthoconsult.nl/sociale-weerbaarheidstraining.php
http://www.orthoconsult.nl/sociale-weerbaarheidstraining.php
http://www.kindercommunicatie.nl/wp/voor-kinderen
http://www.deopvoedcoach.eu/trainingen
http://www.ktpmaureenklomberg.nl/
http://www.cjgoirschot.nl/
http://www.psychologenpraktijkspel.nl/
http://www.ouders.nl/surftips
http://www.nko.nl/
http://www.schoolenveiligheid.nl/
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5. Bijlage 

Internetcontract leerlingen (groep 6 t/m 8) 

 
Hierbij beloven wij dat we ons houden aan de hieronder vermelde afspraken die we rondom 
het gebruik van internet op school hebben gemaakt. 

 
Ik zal nooit mijn persoonlijke informatie doorgeven op internet, zoals: mijn adres en 
telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de school, zonder toestemming van 
mijn leerkracht. 

 

Als ik informatie zie die mij een onprettig gevoel geeft, dan geef ik dat meteen door aan mijn 
ouders of aan mijn leerkracht. 

 
Ik zal nooit in e-mailberichten een foto of iets anders van mijzelf over internet sturen zonder 
toestemming van de leerkracht. 

 
Ik zal geen e-mailberichten versturen die onprettig zijn voor anderen. 

 
Ik zal nooit op e-mailberichten antwoorden die onprettig zijn. Het is niet mijn schuld dat ik 
zulke berichten krijg en vertel dit dan ook meteen aan mijn ouders of aan mijn leerkracht, 
zodat zij er iets aan kunnen doen. 

 

Ik verstuur op school alleen maar e-mail om informatie op te vragen voor bijvoorbeeld een 
werkstuk, een project of een spreekbeurt. 

 
Ik bezoek alleen de websites die ik nodig heb voor de informatie die ik zoek. 

Ik download niets van het internet zonder toestemming van mijn leerkracht. 

Chatten is op school niet toegestaan. Niet omdat het niet leuk kan zijn, maar om problemen 
zoveel mogelijk te voorkomen. Internetten op school moet leuk én leerzaam zijn. 

 

Ik weet dat ik alleen mag internetten tijdens de lessen, dus niet in de pauzes. 
 
Ik ken het verschil tussen pesten en plagen via internet. Ik denk na over wat ik wel en niet op 
internet kan zetten of uiten in contacten met anderen. Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn 
eigen gedrag. 

 
 
 

Ik beloof me aan bovenstaande afspraken te houden: 
 
 
 
………………………………………………………….. 
(naam/handtekening leerling) 

 
 
 
 
 
 

 
 


