
Pestprotocol Aloysiusschool 

 
Inleiding 

 
Op onze school proberen we voor de kinderen een veilig klimaat te 

scheppen. De kinderen moeten zich geborgen weten op onze school. Toch 
komt pesten regelmatig voor, ook bij kinderen op de Aloysiusschool. In 

het pestprotocol wordt beschreven wat pesten nu precies is en wat er op 
school aan gedaan wordt.  

 
Defenitie van pesten: 

 
Pesten is systematisch geweld (psychisch en/of lichamelijk) van een 

leerling of een groep leerlingen ten opzichte van een of meerdere 
slachtoffers (klasgenoten) die zich gekwetst en buitengesloten voelen en 

niet meer in staat zijn om zichzelf te verdedigen. 
Pesten is bedreigend en het gebeurt niet zomaar een keer, maar iedere 

dag weer, soms een jaar achter elkaar. Bij pesten wordt een slachtoffer 

uitgezocht om de baas over te spelen op een heel bedreigende manier. De 
pester misbruikt zijn macht. 

 
Vormen van pestgedrag: 

 
1. Verbale pesterijen: iemand uitschelden, bijnamen geven of 

beledigen. 
2. Sociale pesterijen: iemand buitensluiten. 

3. Mentale pesterijen: iemand bedreigen of dingen laten doen. Dit 
soort pesterijen vindt vaker na school plaats dan op school. 

4. Fysieke pesterijen: iemand opzettelijk pijn doen door te schoppen, 
slaan, krabben, duwen, aan de haren trekken enz. 

5. Materiële pesterijen: iemands spullen stelen, beschadigen of 
verstoppen. 

6. Digitaal pesten: is een nieuwe uitingsvorm van het traditionele 

pesten. Vervelende berichten sturen via sms, msn, e-mail. 
 

Aanpak van pestgedrag op de Aloysiusschool 
 

We werken preventief aan pestgedrag door structureel aandacht te 
hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Hiervoor 

gebruiken we het project “School om in te wonen” en Boja. 
Het pestprotocol geeft daarnaast weer hoe de school omgaat met 

verschillende betrokkenen binnen een pestsituatie. 
 

We onderscheiden 5 betrokkenen en gaan daarom uit van de 
vijf-sporen-aanpak: 

 
 



1. School/leerkracht: 

 
●  Onze school werkt structureel aan de sociaal-emotionele 

ontwikkeling 

     van kinderen. Daarvoor gebruiken we het project “Een school om 
in te 

     wonen”. 
 De school staat open voor datgene wat kinderen en ouders 

inbrengen en aangeven rondom pesten. 
 Er zijn 2 schoolcontactpersonen die aanspreekpunt zijn voor 

ouders en 
     kinderen, wanneer het zaken betreft die ze in vertrouwen willen 

     melden (zie ook de klachtenregeling in onze schoolgids) 
 De school biedt, waar mogelijk, individuele ondersteuning om de 

sociale  
          weerbaarheid en competenties van kinderen te vergroten die dat 

nodig  
          hebben. Hierbij kunnen ook externe instanties worden 

ingeschakeld. 

 Bij het signaleren van een pestsituatie onderneemt de 
groepsleerkracht het initiatief voor een vijf-sporen-aanpak. 

 Ter ondersteuning van de leerkracht is er informatie te vinden 
over de 

          directe aanpak van pesten binnen de groep op de site van de 
Stichting  

          Echelon www.stichtingechelon.nl/pesten. 
 

2. Ouders: 
 

 We verwachten van ouders dat zij het belang van de aandacht 
voor de pestproblematiek onderschrijven 

 We gaan ervan uit dat we problemen gezamenlijk signaleren, 
aanpakken en oplossen. Alleen dan wanneer er sprake is van een 

samenwerking en overeenstemming tussen ouders en school, kan 

een pestprobleem worden voorkomen of aangepakt. 
 We verwachten van ouders signalen van pesten te melden bij de 

leerkracht en een eventuele aanpak samen vast te stellen. 
 De school licht de betrokken ouders in wanneer in een groep de 

nodige actie is ondernomen. 
 Ook voor ouders is er veel ondersteunende informatie te vinden 

op de site www.stichtingechelon.nl/pesten 
 

3. Groep: 
 

 Binnen elke groep wordt er ieder schooljaar aandacht besteed 
aan de 10 gouden regels van “School om in te wonen”. 

 We verwachten dat iedere leerling zich daaraan houdt. Met de 
groep wordt vooraf afgesproken wat de sancties zijn. Op onze 

http://www.stichtingechelon.nl/pesten
http://www.stichtingechelon.nl/pesten


school werken we met een TIME-OUT-blad. Een consequente 

aanpak van de leerkracht is hierbij een vereiste. 
 

4. Gepeste: 

 
 We hopen dat de gepeste melding maakt. Samen met de 

leerkracht wordt er dan naar oplossingen gezocht. 
 We verwachten dat het gepeste kind openstaat voor de hulp die 

de school biedt. We beogen het vergroten van de sociale 
weerbaarheid en daar kunnen eventueel ook andere instanties bij 

worden ingeschakeld. 
 

5. Pester: 
 

 We verwachten dat de pester zich houdt aan de schoolregels. Hij 
wordt erop aangesproken als dat niet het geval is en bewust 

gemaakt van de gevolgen van zijn of haar gedrag. 
 Bij toegebrachte schade in welke vorm dan ook, wordt de pester 

gevraagd mee te denken in een oplossing om dit weer ongedaan 

te maken. 
 We verwachten dat de pester zich coöperatief opstelt in een 

aanpak om de pestsituatie op te lossen. Deze leerling proberen 
we te ondersteunen bij het vergroten van zijn sociale 

competenties. Eventueel kunnen daar ook andere externe 
instanties bij worden ingeschakeld. 

 
 

Bijlage 1: Klachtenformulier 
Bijlage 2: Time-outblad groep 5-8 



Bijlage 1: Klachtenformulier 

 
 

Registratie melding/klacht ongewenst gedrag    
o Schoolcontactpersoon 
o Groepsleerkracht 

o Intern begeleider 
o Directie 

 

School: 

 

Datum: 

 

Melding: 

We spreken van een melding wanneer er op de school met ouders, verzorgers, leerlingen 

,collegae of andere betrokkenen  een serieus gesprek heeft plaatsgevonden inzake een of 

andere vorm van machtsmisbruik.  

 

Klacht: 

We spreken van een klacht wanneer de vertrouwenspersoon een gesprek heeft gevoerd 

met alle betrokkenen en er een officiële  klacht is geformuleerd richting 

klachtencommissie. 

 

Gegevens klager 

 

naam/initialen  

 

 

 

 

geslacht 

 

man/vrouw 

groep/klas/ locatie groep: 

anders: 

 

functie 

 

 

 

0  leerling 

0  ouder 

0  personeelslid 

 

functionele relatie met 

aangeklaagde 

0  leerling van 

0  ouder van leerling van 

0   collega van 

0  leidinggevende van 

0  anders: 

 

 

Melding / Klacht gericht tegen: 

 

gegevens 
aangeklaagde 
naam/initialen 

 

 

 

geslacht man/vrouw 

 

klas/afdeling/locatie 

 

 

0  groep: 

0  anders: 

 



functie 

 

 

 

0  leerling 

0  ouder 

0  personeelslid 

0  anders: 

functionele relatie met 

klager 

0  leerling  

0  ouder van leerling van 

0 collega van 

0  leidinggevende van 

0  anders: 

 

 

 

Plaats ongewenst gedrag: 

 

0  op school 

0  bij buitenschoolse activiteiten 

0  op stage 

0  anders: 

 

 

 

 

 

Aard ongewenst gedrag: 

 

Seksuele intimidatie 

 

0  verbaal: opmerkingen over uiterlijk, 

    schuine moppen etc. 

0  fysiek 

0  non verbaal: blikken 

0  anders: 

 

 

mondeling/schriftelijk/ elektronisch 

Agressie en geweld 

 

0  bedreiging verbaal 

0  bedreiging fysiek 

0  mishandeling 

0  schade/vernieling 

0  stalking 

0  anders: 

 

mondeling/schriftelijk/ elektronisch 

 

 

Pesten 

 

0  verbaal: opmerkingen , schelden 

0  roddelen 

0  negeren 

0  uitsluiten 

0  informatie achterhouden,  

    beschadigen,vernielen 

0  anders: 

 

mondeling/schriftelijk/ elektronisch 

 

Discriminatie/racisme 

 

0  opmerkingen over ras 

0  opmerkingen over uiterlijk 

0  opmerkingen over leefwijze 

0  opmerkingen over godsdienst 

0  opmerkingen over sekse 

0  opmerkingen over seksuele voorkeur 

0  anders: 

 

mondeling/schriftelijk/ elektronisch 

 

 

 

Frequentie ongewenst gedrag: 

 

0  eenmalig 

0  meerdere malen  

    



0  door een persoon 

0  door meerdere personen 

0  gericht op meerdere personen 

 

 

Ziekte- schoolverzuim of vertrek vanwege bovenstaande problematiek 

 

0 eenmalig 

0 meerdere malen 

0 actie van de school 

      0    actie van ouders/verzorgers 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stappen die de klager wenst 

 

 

0 begeleiding door externe vertrouwenspersoon 

0 bemiddeling 

0 schoolleiding informeren 

0 klacht bij bevoegd gezag 

0 klacht bij klachtencommissie 

0 aangifte 

0 anders: 

 

 

 

 

Gemaakte afspraken met datum: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Afhandeling van de melding/klacht: 

 
 

Door: 

 

Datum: 

 



Bijlage 2: Time-outblad groep 5-8 

 
 

 
 

Time-outblad  
 

Ik ben naar (binnen – de directie – de gang op – iets anders:                   ) 

gestuurd!! 
 

         
Naam : …………………………….. 

 
Groep: ……………. 
 

 

Ik ben naar binnen gestuurd door:  
 

Juf/meneer ……………………. 
 

 
Wat is er gebeurd? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
. 
 

 
Wat deed de ander/wat deden de anderen? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
. 

 



 

 
Wat deed jij? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
 

Wie waren er allemaal bij? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
. 

 
 
Wat heb je zelf fout gedaan? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

 

 
Wat had je anders kunnen doen? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
 
 

Hoe ga je dit in het vervolg oplossen? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

 
 



 

 
 

 

      Gezien en getekend door ouder / 
verzorger: 

 
      …………………………………………………………….. 

 
      Datum:  ………………………………………………… 


