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1. Onze doelstelling:   

'Alle kinderen moeten zich op onze basisschool veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen 

ontwikkelen'. Op onze school mag iedereen zijn wie hij/zij is. Iedereen is uniek en daarom 
accepteren wij verschillen. Wij geloven in de kracht van de groep. Pesten is een groepsproces en 

pesten wordt bij ons daarom in de groep opgelost.  

Door regels en afspraken kenbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, wanneer zich 

ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken.   

 

We luisteren naar elkaar 

We laten elkaar uitspreken 

We spreken en gedragen ons correct. 

We zijn beleefd. 

We helpen elkaar. 

We lossen ruzies samen op door met elkaar te praten 

We spelen samen, we delen samen. 

We geven gemaakte fouten toe. 

We geven het goede voorbeeld. 

Rustig zijn in de gangen. 

Dit houdt in zacht praten in de gangen / hal / kuil en rustig lopen in de gangen / hal / kuil. 

 

Pleinregels 

Het plein is een voetgangersgebied. 

Gebruik het materiaal waarvoor het gemaakt is. 

Ruim alle spullen en rommel op. 

Gebruik van de materialen. 

Gebruik de materialen waarvoor ze bestemd zijn. 

 

Op de Perengaarde: 
Fietsen, rolschaatsen, skaten en steltlopen alleen op de tegels. 
Voetballen alleen op het pannaveld. Bal één keer over het hek = stoppen! 
Zand in de zandbak. Bouwen op de tafel of gewoon in het zand. Niet op de rand! 
Alleen in de zandbak wanneer de leerkracht of pedagogisch medewerker hiervoor het net van de 
zandbak heeft gehaald. 
We glijden van de glijbaan. (klimmen niet omhoog via de glijbaan) 
 

Gebruik van het toilet 

Houd de toiletruimten schoon. 

Na toiletgebruik: handen wassen. 

Met hetzelfde gemak gooi je alles in de afvalbak. 

 

Gymzaal regels 

Gymkleren en gymschoenen zijn verplicht 

We gymmen zonder sieraden. 

Zonder toestemming komen we niet in het toestellenhok. 



     

  

  

    
  

  

 

Eten en drinken 

We eten en drinken met elkaar in de klas op een vast moment van de dag. (Dit is een rustmoment 

van de dag) 

 

Trakteren 

Kinderen mogen in hun eigen groep uitdelen. 

In de andere groepen alleen aan de juf en de meester. 

 

Hoofdbedekking 

Petten, capuchons ed. worden in school niet gedragen. 

 

  

De Regenboog ziet meerwaarde in contacten met ouders. Samen houden  we elkaar op de 

hoogte van de ontwikkeling van het kind, uitgaande van een ieders verantwoordelijkheden. 

Hierbij proberen we ons zo goed mogelijk in elkaars situatie in te leven, om zodoende vanuit 
een begripvolle sfeer samen te werken. We spreken met respect over en met elkaar en 

bespreken problemen op de plaats waar ze besproken horen te worden.  

We houden ouders regelmatig op de hoogte van wat er speelt in de groepen en op school. 

Gedurende het schooljaar ontvangen ouders daarnaast tips om met hun kinderen te praten 

over hoe het gaat op school. Aanvullende informatie over peten en tips voor thuis kunnen 

ouders ook vinden in de online KiVa-oudergids. We stimuleren ouders contact met ons op te 

nemen mochten zij zich zorgen maken over hun eigen kind of een ander kind op school.  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

1.2 Methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling  

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling hanteren wij KiVa. Dit is een schoolbreed programma 
gericht op positieve groepsvorming en het verbeteren van de sociale veiligheid. Gedurende het          

schooljaar behandelen we 10 thema’s.  

De thema’s gaan over positieve groepsvorming en het voorkomen van pesten. Kinderen 

krijgen meer inzicht in wat pesten is en wat zij er tegen kunnen doen 

  

   



     

  

  

    
  

  

1.3 KiVa Monitor  

Wij gebruiken de KiVa-monitor om zicht te krijgen op de sociale veiligheid in de groep. In oktober en 
mei van elk schooljaar is er een meting. Onze leerlingen van de groepen 5 t/m 8 vullen dan een 
vragenlijst in. Aan de hand van de vragenlijst wordt een rapport gemaakt dat een beeld geeft van het 
klimaat in de groep.   

  

Ter bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling maakt de Regenboog ook gebruik 

van:  

  

• Coöperatieve LeerStrategieën (CLS)  

CLS hebben een positieve invloed op de cognitieve en sociale ontwikkeling van de leerlingen. 

Kenmerkend voor CLS is de noodzaak voor de leerlingen om bij het uitvoeren van een taak met 

elkaar samen te werken. Hiertoe wordt de klas ingedeeld in kleine heterogene groepen. Leerlingen in 
deze coöperatieve leergroepen worden geacht met elkaar te discussiëren en te argumenteren over 

de leerstof, elkaar uitleg en informatie te geven, elkaar te overhoren en elkaars zwakke kanten aan 

te vullen. Via coöperatieve leergroepen kan beter worden omgegaan met de individuele verschillen 

tussen de leerlingen in de klas.  

  

• Leerlingvolgsysteem Op-school  

De Sociale Competentie ObservatieLijst Op-School is een leerlingvolgsysteem voor sociale 
competentie. Bij de screeningen van oktober in maart, wordt gekeken naar het gedrag naar de 

leerkracht, naar medeleerlingen en de werkhouding.  

Met de Op-school-scores brengen we de sociale competentie van de leerlingen, de groep en de 

school in kaart. We gebruiken Op-school (in de bovenbouw samen met de KiVa-monitor) o.a. om:  

- de ontwikkeling van sociale competenties op groeps- of op schoolniveau planmatig aan te 

pakken;   

- leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, snel op het spoor te kunnen zijn en hier 

handelingsplanning op te kunnen zetten.  

De uitkomsten van de screenings worden geanalyseerd door Intern begeleiders en directie en 

besproken in de groepsbesprekingen.  

  

  

  

Definitie van pesten  

Pesten is herhaaldelijk en opzettelijk kwetsen van iemand die zich niet goed kan verdedigen. Met 

herhaaldelijk wordt bedoeld dat het kind steeds het mikpunt van gemene en kwetsende 
opmerkingen of handelingen is. Opzettelijk betekent dat iemand bewust verdriet is aangedaan. 

Naast deze kenmerken is er bij pesten sprake van machtsverschil. Pesters zijn sterker dan 

slachtoffers. Daardoor kunnen slachtoffers zich niet goed verdedigen.  

  

Er zijn verschillende vormen van pesten. Wij onderscheiden  

• Fysiek: slaan, duwen, schoppen;  

• Materieel: het kapot maken of afpakken van iemands eigendommen;  

• Verbaal: uitschelden, steeds opnieuw vervelende opmerkingen maken;  

• Relationeel: buitensluiten, leugens of geruchten verspreiden;  



     

  

  

    
  

  

• Digitaal pesten: alle vormen van pesten die online plaatsvinden zoals op Facebook en 

Whatsapp  

  

Pesten is niet hetzelfde als plagen. Bij plagen zijn de machtsverhoudingen gelijk.  

Plagen is niet bedoeld om de ander schade toe te brengen. Nu eens is de ene 'het  

lijdend voorwerp' en dan de andere. Pesten is structureel en brengt kinderen tot 

wanhoop. Het structurele karakter vraagt om echt beleid. Een kortlopend project of 
eenmalige activiteiten zetten meestal onvoldoende zoden aan de dijk.   

  

2. Pesten op school   

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien 
en op onze school serieus aan willen pakken, wanneer het zich voor doet. Pesten is een probleem 

dat aandacht verdient. Het is lastig om pesten te signaleren en wanneer het gesignaleerd wordt, 

blijkt het moeilijk te zijn om er op een goede manier op te reageren.  We vinden daarbij het 

volgende van belang:   

• 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, waarna met hen regels worden vastgesteld.   

• Leerkrachten en ouders moeten alert zijn op de manier waarop kinderen met elkaar 
omgaan en duidelijk stelling nemen wanneer bepaalde gedragingen hun/onze norm 
overschrijden.   

• We verwachten dat pesten ook als probleem wordt gezien door alle direct 

betrokkenen.   

• De school heeft een directe aanpak in de vorm van KiVa voor het geval ondanks alle 

inspanningen,  pestgedrag toch de kop opsteekt.   

• Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het 
gewenste resultaat oplevert, is de inschakeling van het KiVa team en daarna de 

directie van de school nodig. Deze kan het probleem onderzoeken, interventies 
plegen, deskundigen raadplegen en het bevoegde gezag adviseren.   

3. Hoe kunnen we pesten op de Regenboog voorkomen?   

• Een effectieve manier om pesten te stoppen of binnen de perken te houden is het 

afspreken van regels voor en met de leerlingen. Elke groep heeft deze omgangsregels 

opgesteld in het KiVa contact. Dit contract wordt door alle kinderen ondertekend.  

• Onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in een groep, aanpak van 
ruzies etc. kunnen aan de orde komen. We maken dit op de Regenboog bespreekbaar 

aan de hand van onze kapstokregels:   

• Je bent goed voor jezelf en een ander en gaat zorgvuldig om met materiaal en je 

omgeving.  

• We bespreken deze met de kinderen en geven de kapstokregels samen met hen 

verder invulling.   

• Het voorbeeld van leerkrachten en ouders is van essentieel belang.   



     

  

  

    
  

  

• De kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 bespreken en ondertekenen met hun ouders het 
internetprotocol. Hierin staat aangegeven wat we op school van kinderen verwachten 

ten aanzien van het internetgebruik en de social media.   

  

4. Signalering  

Het is niet makkelijk om pesten vroegtijdig te signaleren. Onderstaande signalen kunnen 

erop duiden dat een kind pest of gepest wordt, maar dat hoeft niet. Mocht er sprake zijn 
van één  van de onderstaande gedragsveranderingen, is het belangrijk alert te zijn. Het is 

voor ouders erg belangrijk kennis te nemen van onderstaande signalen. Veel signalen zijn 
namelijk vooral in de thuissituatie zichtbaar.  

  

Het kind  

• is bang om naar school te gaan of wijkt af van de normale (fiets)route;  

• vraagt steeds of het met de auto naar school gebracht kan worden;  

• wil om onduidelijke redenen thuis blijven;  

• klaagt (vaak) ’s ochtends, wanneer hij of zij naar school moet, dat hij of zij ziek is;  

• komt thuis van school met vieze of kapotte kleren of rugzak;  

• raakt steeds spullen kwijt;  

• raakt vaak zakgeld kwijt, vraagt vaak om geld of steelt  het (om aan de pester te 

geven);  

• trekt zich terug, is stil en lijkt zijn of haar zelfvertrouwen kwijt te zijn;  

• is angstig en gespannen;  

• is zijn of haar eetlust kwijt en zegt dat het eten niet smaakt;  

• heeft nachtmerries of huilt zichzelf in slaap;  

• heeft onverklaarbare blauwe plekken of verwondingen;  

• is chagrijnig, snel boos of lastig;  

• is vaak alleen en brengt geen vriendjes meer mee naar huis;  

• weigert te vertellen wat er aan de hand is of geeft ongeloofwaardige verklaringen 

voor zijn of haar gedragsverandering.  

Signalen die erop kunnen wijzen dat een (uw) kind pest. 

Het kind  

• doet op een overdreven manier stoer;  

• is tegendraads en opstandig;  

• kan zich niet inleven in de gevoelens van een ander;  

• roddelt of verspreidt vervelende geruchten;  

• is agressief;  

• heeft slechte schoolprestaties  

  

5.1 Rolverdeling bij pesten  

In een pestsituatie heeft elk kind een bepaalde rol. De rol geeft aan hoe de kinderen zich op 

dat moment gedragen. Bij het gebruik van deze rollen is het belangrijk om te weten dat 

kinderen niet een bepaalde rol hebben, maar zich gedragen op een manier die bij een 



     

  

  

    
  

  

bepaalde rol past. Welke rol een kind aanneemt kan ook verschillen per situatie. De 
verschillende rollen die wij onderscheiden bij pesten zijn:  

  

• Pester: initiatiefnemer van het pesten;  

• Assistent: doet actief mee met de pester, maar speelt geen hoofdrol in het pesten;  

• Versterker: doet niet direct mee met het pesten, maar geeft de pester positieve 
feedback door toe te kijken of te lachten om het pesten;  

• Slachtoffer: het gepeste kind;  

• Verdediger: steunt en komt op voor het slachtoffer;  

• Buitenstaander: weet van het pesten af, maar grijpt niet in.  

  

5. Aanpak  

De Regenboog probeert een veilig sociaal klimaat op school te creëren door pesten te 
voorkomen (preventief )en tegen pesten op te treden als het zich toch voordoet (curatief).  

  

6.1 Preventief  

  

KiVa lessen  

Wij streven ernaar om, in elke groep, één keer in de twee weken een KiVa-les te geven. Deze 

lessen zijn gericht op het preventief werken  aan groepsvormingen het bieden van een veilige 

leeromgeving. De lessen zullen de ontwikkeling van sociale vaardigheden van kinderen 

stimuleren die ze nodig hebben om een groepsnorm tegen pesten te creëren. De lessen uit 

het KiVa programma zijn onderverdeeld in tien thema’s zoals gevoelens, iedereen is uniek en 
herken pesten. We laten tijdens elk schooljaar alle thema’s terug komen, zodat alle 

onderwerpen die kunnen bijdragen aan een positief pedagogisch klimaat aan bod zijn 
gekomen.  

  

Omgangsregels  

Op onze school heeft elke groep een KiVa-contract opgesteld. Voor de groepen 1 tot en met 4 

gaat het om de volgende gedragsregels:  

1. We willen samen een groep zijn want dat is fijn;  

2. We horen er allemaal bij: ik, hij en ook jij;  

3. We verschillen allemaal, dat maakt ons speciaal;  

4. We gaan goed met elkaar om;  

5. We helpen elkaar;  

6. We komen voor elkaar op;  

  

Voor de groepen 5 tot en met 8 gaat het om de volgende omgangsregels:  

1. We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect;  

2. We maken er een fijne groep van;  

3. We praten met elkaar (en gebruiken daarbij ik-taal);  

4. We willen dat pesten stopt;  



     

  

  

    
  

  

5. We willen dat ook verborgen pesten stopt;  

6. We houden er rekening mee dat pesten heel lang pijn doet;  

7. We zeggen tegen pesters; stop ermee;  

8. We helpen gepeste kinderen;  

9. We lossen pesten als groep op;  

10. We blijven ons houden aan dit KiVa-contract  

  

Het KiVa-contact is door alle leerlingen ondertekend en hangt in elke klas. Er wordt regelmatig 

verwezen naar de regels. In situaties waarin het nodig is, wordt het contract erbij gepakt.  

  

Groepsgesprekken  

In elke (bovenbouw)groep van de Regenboog vindt elke week een preventief groepsgesprek 

plaats. Tijdens deze gesprekken wordt de sfeer in de klas besproken. Wij streven er naar de 

leerlingen zelf verantwoordelijk te maken voor de sfeer in de groep. Tijdens de 
groepsgesprekken proberen we te zorgen dat leerlingen zelf met oplossingen en ideeën 

komen.  

  

6.2 Curatief  

  

Signalering  

De curatieve aanpak begint bij de signalering. Grensoverschrijdend gedrag bestaat niet alleen 

uit pesten. Kinderen kunnen ook ruzie maken of in een conflict terecht komen. Daarnaast is 

het ook mogelijk dat kinderen elkaar plagen of dat er sprake is van een misverstand. Op basis 

van onze definitie van pesten bekijken wij elke situatie vanuit het volgende perspectief:  

• Gebeurt het met opzet (intentioneel?)  

• Kan het ‘slachtoffer’ zicht verdedigen (machtsverschil)?  

• Hoe ‘erg’ (intens) wordt het ervaren?  

• Gebeurt het steeds opnieuw (stelselmatig)?  

  

Het KiVa-team  

Het KiVa-team is een werkgroep die samen met de groepsleerkracht verantwoordelijk zijn 

voor het onderzoeken en oplossen van pestsituaties. Leden van het KiVa-team weten, door 

middel van een extra training, hoe ze om moeten gaan met pestsituaties. Bij gerichte acties 

om pestproblemen op te lossen wordt dan ook vaak een lid van het KiVa-team ingeschakeld. 
Zijn er problemen en is de groepssfeer niet veilig, dan wordt altijd het KiVa-team benaderd.  

  

Groepsgesprekken  

Als zich daadwerkelijk (pest)problemen voordoen kan dit in de groep worden besproken. De 

leerkracht schat in of de groepssfeer veilig genoeg is om een gezamenlijk gesprek te houden. 

Niet alle problemen kunnen in de groep worden besproken. Een groepsgesprek over pesten 
vindt alleen plaats wanneer het pestslachtoffer daarmee instemt.  

  



     

  

  

    
  

  

Steungroepsaanpak  

De leerkracht kan een steungroep inzetten me een pestprobleem op te lossen. De steungroep 

bestaat uit een aantal kinderen uit de klas. Deze kinderen wordt gevraagd of zij kunnen 

helpen bij het oplossen van het probleem. In de steungroep zit ook altijd de pester, de pester 

wordt niet als schuldige aangewezen. De focus van de steungroepaanpak ligt op het feit dat 

pesten een groepsproces is dat we samen willen oplossen. Voordat de steungroep wordt 
ingezet wordt dit eerst besproken met het pestslachtoffer zelf.  

  

Herstelaanpak  

Als het pesten ondanks de gemaakte afspraken toch doorgaat, wordt de herstelaanpak 

ingezet. Twee leden van het KiVa-team gaan een gesprek aan met de pestende leerling. 
Daarnaast wordt er een herstelplan opgesteld. Het herstelplan wordt altijd ondertekend door 

het betreffende kind en de ouders/verzorgers van het kind.  

  

Inlichten van ouders  

De ouders van de gepeste leerling worden ingelicht op het moment de dat de school besluit 
de steungroepsaanpak toe te passen. Zoas eerder beschreven wordt er bij de 

steungroepaanpak geen schuldige aangewezen. Ouders worden ingelicht dat hun kind pest op 

het moment dat de herstelaanpak wordt ingezet. Mochten kinderen zich vervolgens niet aan 
de gemaakte afspraken houden, worden de verdere stappen genomen die beschreven 

worden in: Wat doen we als……  

  

  

7. Specifieke regels aangaande pesten op onze school   

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

• We noemen elkaar bij de voornaam.  

• Als je kwaad bent, probeer je dit op te lossen door er samen over te praten. Kom je er 
samen niet uit, ga dan naar je meester of juf. Na het uitpraten kunnen we ook weer 
vergeven en vergeten.   

• Je vertelt aan je meester of juf wanneer er iets gebeurt wat je niet prettig of gevaarlijk 
vindt.   

• Vertel de meester of de juf wanneer jij zelf of iemand anders wordt gepest.   

• Blijft de pester doorgaan, blijf dit dan aan de meester of juf vertellen.  

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

• Uitlachen, roddelen, dingen afpakken of kinderen buitensluiten vinden we niet goed.   

• Ook vervelende opmerkingen via MSN, email, What’s app, Facebook en SMS zijn niet 

goed.   

• Niet aan spullen van een ander zitten.   

• Opzettelijk iemand pijn doen, opwachten buiten school, achterna zitten om te pesten 

is beslist niet toegestaan.   

   

Deze regels gelden op school en daarbuiten.   



     

  

  

    
  

  

  

Toevoeging:   

• Kinderen mogen in hun eigen groep een aanvulling geven op deze vastgestelde 

schoolregels, in overleg met de leerkracht.   

• Die aanvulling wordt opgesteld, door en met de groep, dit zijn de zgn. groepsregels.   

• Zowel schoolregels als groepsregels zijn zichtbaar in de klas opgehangen.   

  

De leraar  

Leraren hebben een sleutelrol in de aanpak van het pesten. Zij zijn de eerstverantwoordelijken voor 

de aanpak op school. Ook wordt van leraren verwacht dat zij pesten vroegtijdig signaleren en 

effectief bestrijden. Bij de groepsoverdracht worden de risicoleerlingen met de nieuwe leerkracht 
doorgesproken.  

Leraren nemen klachten van leerlingen ten alle tijden serieus en geven zelf het goed voorbeeld.  

  

8. Wat doen we als ...   

Er wordt gesignaleerd (door gepeste leerling zelf, ouders, andere leerling of leerkracht) dat 

een    leerling wordt gepest?   

  

Beleid bij Pestgedrag  

Gedrag  Consequentie  Betrokkenen  

Pestgedrag  

  

• Gebeurt het 
met opzet 
(intentioneel?)   
• Kan het  

‘slachtoffer’ zich 
verdedigen 
(machtsverschil)?   
• Hoe ‘erg’ 
(intens) wordt het 
ervaren?   
• Gebeurt het 

steeds  

opnieuw  

(stelselmatig)?  

De leerkracht bespreekt het gedrag met de leerling aan 
de hand van een verhelderingsgesprek.  
Wat is er gebeurd?  

Hoe kan het anders?  

Wat heb ik ervan geleerd?  

Er wordt een oplossing gezocht en er worden 
afspraken gemaakt.  
Mogelijk kiest de leerkracht in overleg met de gepeste 

leerling voor een groepsgesprek.  

Leerkracht en 

betreffende 

leerling(en) en de 

groep  



     

  

  

    
  

  

Herhaling pestgedrag  De leerkracht bespreekt het gebeurde met de gepeste 
leerling en neemt contact op met het KiVa-team.  
Interventie van KiVa-team mogelijk door  

Steungroepaanpak  

Er wordt gekeken of inzet nodig is van SMW, SOT of 
HIA.   
  

Er komt verslag in het leerlingdossier/leerlingkaart  

Leerkracht  

Gepeste leerling  

KiVa-team  

Mogelijk 

steungroep 

Mogelijk intern 

begeleider  

Pestgedrag gaat door  Leerkracht en Intern begeleider of lid van het 
KiVateam gaan in gesprek met de pester.   
Ouders worden hier over geïnformeerd en/of zijn 
hierbij aanwezig.   
Herstelplan wordt door ouders/verzorgers en kind 
getekend.  
Directie wordt geïnformeerd.  

Indien nodig wordt deskundige hulp gezocht bij 
externe instanties. Mogelijk inzet van SOT of HIA  
  

Er komt verslag in het leerlingdossier  

Leerkracht   

Pester  

Kiva-team  

Intern begeleider  

Directie  

Ouders   

  

Afspraken  

Leerlingkaart  

Pestgedrag blijft zich 

herhalen  

De leerkracht /het KiVa-team informeert de directie 

van de school. Directeur of leerkracht neemt contact  

Leerkracht   

Pester  

Kiva-team  

 op met de ouders om hen uit te nodigen voor een 
gesprek.  
Er wordt verwezen naar het gesprek waarin het 
Herstelplan is getekend.  
Er komt verslag in het leerlingdossier/leerlingkaart  

Intern begeleider  

Directie  

Ouders   

  

Afspraken  

Leerlingkaart  

Pestgedrag blijft 
gehandhaafd. Geen  
verbetering 

merkbaar.  

De directie of de leerkracht nodigen ouders uit voor 
een tweede gesprek. In dit gesprek wordt het 
ultimatum gesteld dat bij herhaling de leerling bij het 
bestuur wordt voorgedragen voor schorsing of 
verwijdering volgens de richtlijnen. Deze richtlijnen 
zijn opgenomen in de schoolgids.  
Er worden afspraken gemaakt over wat nodig is om 
het gedrag te verbeteren. Zo nodig wordt deskundige 
hulp gezocht bij externe instanties.  
Er komt verslag in het leerlingdossier/leerlingkaart  

Pester  

Intern begeleider  

Directie  

Ouders   

  

Leerplicht  

  

Afspraken  

Leerlingkaart  

Geen verbetering 

merkbaar  

De grens van de school is bereikt.  

Volgens de richtlijnen wordt een schorsingsprocedure 
gestart. Overleg over overbruggingsmaatregelen 
zoals: uit de klas verwijderen, overplaatsen naar een 
andere groep, leerplicht inschakelen enz.  
Er komt verslag in het leerlingdossier/leerlingkaart  

Directeur en 

Schoolbestuur  

  

 



     

  

  

    
  

  

9. Wat kunt u doen wanneer uw kind pest of gepest wordt?  

  

Ouders van pesters:   

• Neem uw kind serieus.   

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

• Probeer achter de mogelijke oorzaak van het pesten te komen.   

• Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet.   

• Houdt het sociale-media gedrag van uw kind in de gaten.   

• Geef zelf het goede voorbeeld  

Ouders van gepeste kinderen:   

• Wanneer uw kind wordt gepest moet u dat op school bespreken met de leerkracht.   

• Wanneer uw kind vraagt er met niemand over te spreken, maak uw kind dan duidelijk 
dat de school zal proberen een oplossing te zoeken; het is raadzaam de school vooraf 
te vragen dit ook te doen.   

• Help het kind zijn of haar zelfrespect terug te krijgen en weerbaar te maken.  

• Blijf in gesprek met uw kind, maar niet op een negatieve manier, als bijv.: Wat is er 

vandaag weer voor ergs gebeurd?' Geef adviezen om aan het pesten een einde te 

maken.   

• Houdt het sociale media gedrag van uw kind in de gaten.   

• Geef zelf het goede voorbeeld  

• Onderzoek welk aandeel het kind zelf heeft in de pestsituatie en wijs op mogelijke 

verbeterpunten.  

Alle andere ouders:   

• Neem het probleem in de groep serieus: het kan ook uw kind overkomen.   

• Neem de ouders van het gepeste kind (en de pester) serieus, het kan ook uw kind 

overkomen.   

• Praat met uw kind over school, over relaties in de groep. Vraag af en toe of er in de 

groep wordt gepest.   

• Corrigeer uw kind als het anderen buitensluit.   

• Geef zelf het goede voorbeeld.   

• Leer uw kind voor anderen op te komen.   

  

  

  

  

  

  

  

  



     

  

  

    
  

  

 Sanctiebeleid bij grensoverschrijdend gedrag  

Grensoverschrijdend gedrag uit zich door handelingen van een groep of leerling, die door een ander 

die als tegen zich gericht, als vijandig, vernederend of intimiderend wordt beschouwd. Het gedrag 

komt tot uiting in verbaal, fysiek of ander non-verbaal gedrag. Het  kan gaan om pesten, agressief 
gedrag, discriminatie, (be-) dreigen en seksuele toenadering of –intimidatie. Het gedrag kan zowel 

opzettelijk als onopzettelijk zijn, maar degene die er mee wordt geconfronteerd ervaart het als 

ongewenst en onaangenaam.  

Als uitgangspunt wordt bij ons op school genomen dat gedrag van een leerling grensoverschrijdend 

is, wanneer de leerkracht het gedrag op dat moment en in die situatie als bedreigend, onveilig en/ of 

intimiderend beoordeelt.   

  

  

  

  

 

Gedrag  
Per geval van grensoverschrijdend 

gedrag zal sanctiebeleid worden ingezet 

met een maximum van 3. Dan zal een 

HIA worden ingezet.  

Sanctie  
Wanneer er een SOT of HIA traject is, kan er van dit 

stappenplan afgeweken worden en de afspraken gelden 

zoals beschreven in het verslag van het SOT of het  HIA– 

trajectdocument.  

Door wie  

  

Wat  



     

  

  

    
  

  

Grensoverschrijdend gedrag    De leerkracht bespreekt het gedrag met 
de leerling aan de hand van de vragen:   
Wat is er gebeurd?   

Hoe kan het anders?  

Wat heb ik ervan geleerd?   

De leerkracht neemt telefonisch contact op 

met de ouders.   

Leerkracht   

  

Vastlegging in 

leerlingdossier/ 

leerlingkaart  

Herhaling van  

grensoverschrijdend gedrag   

De leerkracht bespreekt het gedrag met de 
leerling aan de hand van de vragen:   
Wat is er gebeurd?   

Hoe kan het anders?  

Wat heb ik ervan geleerd?   

De leerkracht neemt telefonisch contact 

op met de ouders. Maakt zo nodig 

afspraak met ouders.  

Leerkracht   

Intern begeleider 
(overwegen of SOT 
of HIA ingezet moet  
worden)  

  

Vastlegging in 

leerlingdossier/ 

leerlingkaart  

Grensoverschrijdend gedrag 

blijft zich herhalen   

De leerkracht informeert de directie. De 

directie neemt dezelfde dag contact op 

met de ouders en nodigt de ouders en de 

betrokken leerling zo spoedig mogelijk op 

school uit. Directie legt samen met de 

leerkracht het probleem voor en wijst hen 

op het protocol sociale veiligheid  en het 

daarin opgenomen sanctiebeleid bij 

grensoverschrijdend gedrag zodat ouders 

en leerling op de hoogte zijn van de ernst 

van de situatie en de te nemen 

vervolgstappen bij herhaling.   

Leerkracht  

Directie  

Ouders   

  

Protocol sociale 
veiligheid  
  

  

Vastlegging in 

leerlingdossier/ 

leerlingkaart  

Grensoverschrijdend gedrag 

blijft zich voordoen.  

De directie en de leerkracht nodigen de 
ouders en de leerling dezelfde dag uit 
voor een tweede gesprek.   
De leerling wordt 2 of meerdere dagen uit 
de groep verwijderd en in een groep, 2 
hoger of lager dan de eigen groep, 
geplaatst. Dit heet interne schorsing. 
Directie bepaalt de duur van de schorsing.  
Groep 3: max 3 dagen  

Groep 4: max 4 dagen  

Groep 5/8: max 5 dagen   

De leerkracht van de andere groep wordt 
op de hoogte gesteld. De leerling krijgt 
werk mee en wordt uitgesloten van  
‘leuke’ activiteiten in de andere groep.  

Leerkracht  

Directie  

Ouders  

Leerkracht andere  

groep 
Bestuur  
Leerplicht  

  

Interne schorsing  

Leerlingkaart  

 Het bestuur en leerplicht worden 

geïnformeerd  

 



     

  

  

    
  

  

Grensoverschrijdend gedrag 

blijft zich voordoen. Geen 

verbetering merkbaar.   

De directie en de leerkracht nodigen de 
ouders en de leerling uit voor een derde 
gesprek. In dit gesprek wordt het 
ultimatum gesteld dat bij herhaling de 
leerling bij het bestuur wordt 
voorgedragen voor externe schorsing of 
verwijdering. De leerling wordt 2 of 
meerdere dagen van school verwijderd. 
Directie bepaalt de duur van de 
verwijdering.  
Groep 3: max 3 dagen  

Groep 4: max 4 dagen  

Groep 5/8: max 5 dagen   

Het bestuur en leerplicht worden op de 

hoogte gebracht.  

Leerkracht  

Directie  

Ouders   

Bestuur  

Leerplicht  

  

Leerlingkaart  

  

  

Geen verbetering merkbaar.   De grens van de school is bereikt. De 
schorsingsprocedure of 
verwijderingsprocedure worden door 
directie en bestuur gestart. Er vindt een 
overleg plaats over de te nemen 
overbruggingsmaatregelen.  
Leerplicht wordt op de hoogte gebracht.  

Leerkracht  

Directie  

Ouders   

Bestuur  

Leerplicht  

  

Leerlingkaart  

  

  

  

  

  

Dit Protocol Sociale Vaardigheid wordt ……  

•onderschreven door MR en leerkrachten van de Regenboog  •jaarlijks 

geëvalueerd   

•zonodig aangepast.   

  

  

Akkoord team:   Akkoord MR:   

Datum:   Datum:   

Handtekening:   

  

  

Handtekening:   

  


