
(anti)pestbeleidsplan  versie januari 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beleidsplan pesten 

 
 

 

 
pestbeleid  

 
 

 Hagelkruis 2a   2990 Wuustwezel 
info@glsdewissel.be 036904645 

 

mailto:info@glsdewissel.be


 

1. Uitgangspunt 
 

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig en geborgen voelen, zodat zij zich 
optimaal kunnen ontwikkelen. Kinderen moeten zich gewaardeerd voelen, ongeacht hun 
afkomst, geloof, …om wie ze zijn. 
 
Daarom besteden we veel aandacht aan sociale vaardigheden: klasgesprekken, gevoelens 
leren benoemen, prenten, verhalen, gedrags- en beleefdheidsregels,  hoe kan je na een ruzie 
het weer goed maken met elkaar, met herstel als doel.  

Kinderen die goed kunnen aangeven wat ze graag willen maar ook wat ze niet graag willen 
staan sterker in het leven. 

Door regels en afspraken concreet vast te leggen, kunnen kinderen en volwassenen, als er zich 
ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken.  
Open communicatie is een eerste manier om een conflict of  meningsverschil op te lossen.  

Door te streven naar veiligheid, erkenning  en wederzijds respect, stellen we alle kinderen in 
de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan ! 

Leerlingen, leerkrachten en ouders onderschrijven dit pestbeleid. 

2. Wat zegt het pedagogisch project ? 
 
Het gemeentelijk onderwijs wil mensen vormen die in de samenleving van morgen ten volle 
hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen tegenover zichzelf en tegenover de gemeenschap. 
In ons pedagogisch project voeden wij de kinderen op, zonder afbreuk te doen aan hun 
fundamentele vrijheden en rechten, tot mensen die in staat zijn niet alleen hun persoonlijke 
belangen, maar ook deze van de collectieve gemeenschap te verdedigen. Daarom is voor onze 
school opvoeden in een geest van verdraagzaamheid en eerbied voor andermans opvattingen 
en goederen, van het grootste belang. 
 
openheid De school waarborgt een open karakter en staat bijgevolg open 

voor alle leerplichtige kinderen, ongeacht hun overtuiging, 
sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit. 

verscheidenheid We erkennen de verscheidenheid van waarden en overtuigingen 
binnen een samenleving, en willen die onbevooroordeeld met 
elkaar confronteren. 

democratisch Wij zijn een deel van een democratische samenleving en laten 
verschillende opvattingen over mens en maatschappij naast 
elkaar bestaan. We stimuleren respect voor elkaars opvattingen. 

socialisatie In onze leefregels leren we kinderen met elkaar omgaan en 
voeden hen op tot volwaardige deelnemers aan een 
democratische samenleving. 

emancipatie Alle kinderen krijgen gelijke ontwikkelingskansen, 
overeenkomstig hun mogelijkheden. De school stimuleert 
zelfredzaamheid door kinderen mondig en weerbaar te maken. 

totale persoon 
 
 
 

 

De school heeft aandacht voor de harmonische 
persoonlijkheidsvorming en hecht evenveel waarde aan 
kennisverwerving, attitudevorming als aan lichamelijke 
ontwikkeling. 
 



gelijke kansen De school staat volledig achter het gelijke- kansenbeleid, komt 
op voor kansarme kinderen en probeert de gevolgen van de 
sociale ongelijkheid om te buigen. Daarvoor heeft de school een 
pijnpuntenprogramma. 

de medemens De school voedt op tot respect voor de eigenheid van elke mens. 
De school stelt dat een gezonde leefomgeving het recht is van 
iedereen. 

Europees De school brengt de leerlingen de gedachte bij voor het 
Europese burgerschap en vraagt aandacht voor het mondiale en 
multiculturele gemeenschapsleven. 

mensenrechten De school draagt de beginselen uit van de universele verklaring 
van de rechten van mens en kind. Vooroordelen en discriminatie 
wijst de school van de hand. 

 

3. Plagen of pesten ? Of spreken we van een conflict? 
 

Pesten is een herhaaldelijk en langdurig blootstaan aan negatieve handelingen, verricht door 
één of meerdere personen en gericht tegen één of meerdere personen, waarbij deze laatste 
niet bij machte is zich te verdedigen..  
Plagen is bijgevolg niet hetzelfde als pesten. De verschillen zou je zo kunnen aangeven : 

PLAGEN PESTEN 

Gelijkwaardigheid machtsverschil 

wisselend “slachtoffer” hetzelfde “slachtoffer” 

humoristisch kwetsend 

af en toe vaak / voortdurend 

geplaagde blijft in de groep gepeste is geïsoleerd van de groep 

  

Bij plagen is elk kind in staat de situatie naar juiste grootte in te schatten, ze te relativeren en 
er gepast mee om te gaan. Elk kind wordt geleerd een weerbaarheid tegenover plagen op te 
bouwen. 

Pesten komt helaas ook bij ons op school voor. Het is een probleem dat wij onder ogen willen 
zien en op onze school dan ook serieus willen aanpakken. 

Een CONFLICT hebben is niet hetzelfde als plagen of pesten. Conflicten horen bij het leven, 
pestsituaties NIET. Conflicten draaien om onenigheid of meningsverschillen tussen kinderen 
die in een gelijke machtspositie zitten. Er zijn twee kanten aan het verhaal, beide partijen 
kunnen de situatie beïnvloeden. Het is nuttig om kinderen te leren om ruzie te maken en 
conflicten op te lossen. We leren ze om te gaan met kritiek en om ideeën goed te verwoorden. 
Dit is de basis voor goede relaties, een fijne schoolsfeer en een gezonde samenleving. Indien 
nodig kan hulp van bemiddelaars en/of leerkracht nuttig zijn om een conflict op te lossen. 

4. Wat is het beleid in Gemeenteschool De Wissel ? 

Op school willen we regelmatig sociale vaardigheidstraining in de klasgroep aan de orde 
stellen. 

Onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, gedrag in  groep, aanpak van ruzies… kunnen 
aan bod komen. Andere werkvormen zijn ook denkbaar zoals spreekbeurten, rollenspelen, 



regels en afspraken maken, groepswerk…..  

De school heeft een bronnenboekje “Zo doe ik het” ontwikkeld. De onderwerpen uit dit boekje 
komen ad hoc, of systematisch aan bod in de klassen. (bronnenboekje is te vinden in 
beleidsplan leerlingbegeleiding). 

Het voorbeeld van de leerkrachten ( èn ouders ) is van groot belang. Er zal minder gepest 
worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen 
worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar waar een 
constructief gesprek wordt aangeleerd en toegepast.  

Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en leerlingen (onderling of tegenover de andere 
groep)  wordt NIET geaccepteerd.   
Leerkrachten en ouders horen duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke gedragingen. 

De school moet proberen pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten wel of niet 
aan de orde is, moet het onderwerp pesten met de kinderen bespreekbaar worden gemaakt. 
Als pesten optreedt, moeten leerkrachten ( in samenwerking met de ouders ) dat signaleren 
en duidelijk stelling nemen. 

Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, moet de school 
beschikken over een directe, gefaseerde aanpak. 

Wanneer de aanpak niet het gewenste resultaat oplevert, zal er overlegd worden over een 
andere aanpak, eventueel met de hulp van externe instanties. Een vertrouwenspersoon, CLB, 
ondersteuningsnetwerk kunnen in deze fase van uitbreiding in beeld komen. (zie 
zorgcontinuüm) 

5. Preventief pestbeleid 

Het klimaat van de school 
Wij vinden een goed pedagogisch klimaat zeer belangrijk. Dat uit zich in aandacht voor 
normen en waarden die we vanuit de identiteit van de school belangrijk vinden. 
Samenwerken met respect voor ieders bevoegdheden. 
School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. Dit neemt niet 
weg dat iedere partij moet waken over haar eigen grenzen. Het is bijvoorbeeld niet de 
bedoeling dat ouders naar school komen om eigenhandig een probleem voor hun kind te 
komen oplossen. Bij problemen van pesten zullen de directie en de leerkrachten hun 
verantwoordelijkheid nemen en indien nodig overleg voeren met de ouders. De inbreng van 
de ouders blijft beperkt tot het signaleren en aanreiken van informatie, tot het geven van 
suggesties aan de leerkracht en tot het positief ondersteunen van de aanpak van de school. 
Afspraken en basisregels 

1. Jij mag er zijn, zoals je bent. 
2. In onze school is iedereen welkom. 
3. Wij noemen elkaar bij de voornaam, en gebruiken geen bijnamen. 
4. We luisteren naar elkaars mening, en komen ook eerlijk voor de eigen mening uit. 
5. Respecteer de andere persoon en zijn bezit zoals je dat van andere ook wil. 
6. Hanteer de STOP regel wanneer je iets niet fijn vindt: 

- Ik zeg STOP  (en het houdt op) 
- Ik breng juf of meester op de hoogte 

7. Merk je pestgedrag, of ben je het kind dat gepest wordt?: 
- Praat er over met juf of meester én met je ouders. Houd het niet geheim. Samen 

moeten we dit kunnen oplossen. 
 
 



8. Zie ook (speelplaatsbeleid) in verband met de bemiddelaars. 
Werkvormen 
Binnen het groepswerk, het klasgesprek en de lessen sociale vaardigheden zitten veel 
sociaalvormende kansen. De kinderen leren hoe ze met elkaar in gesprek kunnen gaan en 
worden geactiveerd om zich te verdiepen in de mening van een ander, en deze te respecteren. 
Deze werkvormen zorgen voor een leeromgeving die sociaal gedrag versterkt. 
De school heeft een eigen bronnenboek rond leefregels en sociaal wenselijk gedrag 
samengesteld. Dit bronnenboek wordt actief in de klassen behandeld. 

6. Visie op pesten van de VLOR (december 2019) 
 
Warm en verbindend schoolklimaat 

 We geloven en vertrouwen onvoorwaardelijk in elke leerling. 
 Leerlingen, ouders, schoolteam, externe actoren, …iedereen denkt en werkt mee. 
 Het schoolteam werkt samen! 
 Iedereen kan altijd bij iemand terecht. 
 Ook als het ‘spannend’ wordt, blijven we inzetten op verbinding. 
 De directeur blijft de spilfiguur om een warm en verbindend schoolklimaat te 

faciliteren. 
Naar meer welbevinden op school. 

 Streven naar welbevinden zit in het DNA van de school; zie pedagogisch project. 
 Het team is zich bewust van de groepsdynamieken en speelt daar positief op in. 
 Alle teamleden tonen zich relatie bekwaam. 
 De school gaat systematisch en gestructureerd na wat de impact is van haar beleid 

voor welbevinden. 
 Een gevarieerd aanbod tijdens de speeltijden draagt bij tot het welbevinden. 
 De school en het team zorgen voor duidelijke afspraken die door iedereen gekend en 

gedragen zijn. 
Pesten voorkomen 

 Een door iedereen gedragen visie met een definitie van (cyber)pesten vormt de basis 
van het antipestbeleid. 

 Alle personeelsleden, leerlingen en ouders worden regelmatig geïnformeerd. 
 De school communiceert helder over haar aanpak. 
 Er wordt doorheen alle vakken, en doorheen heel het jaar aan gewerkt. 
 De schoolaanpak verbindt consequenties aan wie zich niet aan de regels houdt, maar is 

niet enkel bestraffend. 
 Iemand / een groep binnen het team volgt deze werking systematisch op 

Pesten signaleren 
 Iedereen weet bij wie men terecht kan om pesten te melden. 
 Het team herkent pestgedrag en is er alert voor (zowel in als buiten de klas) 
 De school registreert pestincidenten om beter te kunnen opvolgen. 
 Er is een bredere kijk op (cyber)pesten zoals 

- tussen leerlingen onderling 
- tussen leraren en leerlingen 
- tussen leraren onderling 

Pesten aanpakken 
 De school trekt de kaart van herstelgerichte en verbindende aanpak. 
 De school heeft doeltreffende methodieken om pesten aan te pakken. 
 De aanpak sluit aan bij de visie in het pedagogisch project, en bij de doelgroep. 
 De school werkt samen met CLB, ouders, …. 

 
 
 



En verder? 
 De school biedt zelf, of via externe partners, ondersteuning aan voor leerlingen met 

een gebrek aan sociaal-emotionele vaardigheden. 
 De school beschikt hiervoor over een netwerk (diensten, personen) waar ze terecht 

kan. 
 Het team is bereid om vorming en training te volgen in functie van een goed 

antipestbeleid. 
 De school evalueert met regelmaat haar aanpak van (cyber)pesten en stuurt bij waar 

nodig. 
 
 

7. Wat indien er toch sprake is van pestgedrag ?  No Blame. 

 
Indien, ondanks alle preventie pesten toch voorkomt, hanteren wij in onze school de 
zogenaamde “No Blame” – aanpak.  
 

Omgaan met, en visie op pesten volgens de “No Blame” – aanpak: 
 
Niet 

 De feiten exact en in detail willen kennen. 
o Gevoelens zijn veel belangrijker. 

 Het kind dat gepest wordt willen veranderen 
o Het is niet omdat een kind te weinig voor zichzelf opkomt, niet terugvecht, niet 

doet alsof het hem niet raakt, … dat het daarom gepest wordt. Het is niet de 
schuld van het kind !!! 

 Straffen 
o We moeten het positief gedrag aanleren 
o We moeten vanuit een vertrouwenssfeer kunnen opbouwen 

 Klikken  
o Het melden van pesten ≠ klikken 
o Indien kinderen de sfeer van niet straffen ervaren, zal een meer open 

communicatiesfeer mogelijk zijn, en gestimuleerd worden. 
No Blame 

 Pesten is normaal,  maar daarom niet goed te praten, maar het kind dat pest moet wel 
beseffen dat er een probleem is. Dit kan enkel in een sfeer van vertrouwen. 

 Pesten is een groepsprobleem. Die ganse groep (meelopers en neutralen) moet 
worden ingeschakeld naar het zoeken van een oplossing; 

 Vergroten van empathie. Het verwoorden van gevoelens is belangrijk in een 
groepsaanpak. Dit kan regelmatig geoefend worden in de dagdagelijkse praktijk. 
Verwoorden van gevoelens moet vanzelfsprekend worden. 

 De gevoelens staan centraal, niet de feiten. Nadruk leggen op de gevoelens van het 
kind dat gepest wordt. Dit wakkert het empathisch vermogen van het kind dat pest 
aan. 

 Klemtoon moet liggen op het probleemoplossend karakter. Niemand hoeft bang te zijn 
voor straffen of sancties. Centraal staat de gezamenlijke  zoektocht naar een oplossing. 

 
 
 
 
 
 
 



7 stappen 
1. Gesprek met het kind dat gepest wordt. 

a. Niet de feiten, wel de gevoelens staan centraal. 
b. Samen met het kind dat gepest wordt, de gespreksgroep bepalen. 
c. Afsluiten met een tekst, of tekening rond die gevoelens. 

i. Ik heb de indruk dat je je de laatste tijd niet goed voelt, klopt dat ? 
ii. Ik kreeg van .. de boodschap dat het je niet goed gaat, klopt dat ? 
iii. Wil je daarover verder spreken met mij ? 
iv. Bij wie voel je je wel goed ? 
v. Met wie speel je graag, of zou je graag spelen? 

vi. Vind je het ok dat ik volgende groep (..+..+..+..+) samenroep en dat ik 
hen vertel dat jij je niet goed voelt. 

vii. Wil je je gevoelens neerschrijven in woorden of tekeningen ? 
2. Bijeenkomst plannen. 

a. Volgende kinderen uitnodigen: het kind dat gepest wordt, en neutrale kinderen 
(dit zijn meestal de vriendjes of de gewenste vriendjes) 

i. Ik heb een probleem, en ik heb jouw hulp nodig om het op te kunnen 
lossen. Ik zie je graag op …. (dag) om …(uur) in de …..(plaats) 

 
3. Probleem uitleggen. 

a. Ik wil een probleem met jullie bespreken. Jullie moeten weten dat niemand 
wordt gestraft of in de problemen komt. Het gaat over …. Die zich echt niet 
goed voelt. 

b. Eventueel kan je de tekst voorlezen of de tekening bespreken. 
4. Verantwoordelijkheid delen. 

a. Geen straffen, maar wel samen naar een oplossing zoeken. 
i. Jullie zijn vaak samen. Ieder van jullie kan meehelpen dat …zich opnieuw 

goed gaat voelen in de school, de klas. 
5. Ideeën van elk groepslid. 

a. Wat zou jij kunnen doen opdat …zich terug beter kan voelen. (belangrijk is dat 
elk idee gewaardeerd wordt, hoe klein het ook is !) 

6. Laat het aan de groep over. 
a. Nu is het aan jullie. Elk van jullie kan er mee voor zorgen dat …zich beter kan 

voelen. Ik vertrouw jullie daarin. Ik spreek jullie volgende week hierover 
opnieuw. Ik zal dan ook terug een gesprek met …hebben. 

7. Gesprek met elk afzonderlijk. 
a. Hoe is het met jou geweest ? 
b. Wat had jij gezegd dat je ging doen? 
c. Hoe ging dat ? Hoe ging dat voor …? 
d. Wat ga je nu verder doen ? 

 
De rol van de leerkracht 
 

 een open rustige houding 
 actief luisteren 
 vertrouwen wekken en geven 
 niet oordelend communiceren 
 afblokken als het beschuldigend wordt 
 aanmoedigen van de groep, geloven in de kracht van de groep 
 erkennend reageren en waarderen 
 doorvragen 
 ik-taal, zowel van de begeleider als van de kinderen 



Implementatie 
 

 de No Blame- begeleider is de leerkracht in de eerste plaats. 
 vanaf 3de leerjaar, voordien moet al wel de positieve sfeer voelbaar zijn. 
 info van No Blame aan kinderen en ouders (op ouderavond, schoolbrochure, …) 
 CLB mee achter deze aanpak krijgen. 

Preventie 
 positief schoolklimaat 
 communicatie: gelijkwaardigheid 
 belonen en aanmoedigen 
 positief omgaan met ruzie (time-outbank, ruziebank, kringmomenten,..) 
 sociale vaardigheden trainen 
 specifiek rond thema pesten werken (affiches in de klas, item op nieuwbrief) 
 taboe rond klikken doorbreken 

 
 
 


