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Omgangsvormen basisschool De Doornick: 

 

Inleiding: 

 

Een belangrijk uitgangspunt van onze school is, dat ieder kind zich op school veilig en 

plezierig moet kunnen voelen. 

Dit betekent dat: 

 op school niet gepest mag worden; 

 de directeur, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en 

overblijfkrachten de taak hebben om de kinderen te beschermen tegen 

pestgedrag; 

 directie, leerkrachten, ouders en leerlingen er samen alles aan moeten doen om 

pestgedrag op school te voorkomen. 

 

Wat is pesten? 

Het is belangrijk dat leerkrachten, ouders en leerlingen dezelfde begripsomschrijving 

van pesten hanteren om gezamenlijk vast te kunnen stellen of er in een bepaald, 

concreet geval sprake is van pesten. Wij hanteren de volgende omschrijving: 

 

Een leerling wordt gepest als een andere leerling, of een groep leerlingen, herhaaldelijk 

en/of langdurig vervelende of gemene dingen tegen hem of haar zegt. 

 

Het is ook pesten als een leerling regelmatig fysiek wordt bedreigd zoals slaan, 

schoppen, knijpen, spugen enz. Daarnaast valt buiten de groep worden gesloten ook 

onder pesten. Er ontstaat een machtsverschil. 

 

Het is géén pesten als twee leerlingen die ongeveer even sterk zijn ruzie maken of 

vechten. 

 

Het verschil tussen pesten op school en pesten thuis of in de buurt is niet altijd 

duidelijk. 

Problemen die buiten school(tijd) ontstaan, kunnen op school doorwoekeren of oplaaien. 

Leerlingen staan online met elkaar in contact en kunnen elkaar individueel maar ook als 

groep pesten of bedreigen. 

We kijken daarom per geval waar de verantwoordelijkheid van school en van de ouders 

ligt en waar gezamenlijk optreden gewenst is. 
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Hulp aan ouders 

 

Adviezen aan ouders van pesters: 

 Neem het probleem serieus; 

 Raak niet in paniek, elk kind kan een pester worden; 

 Probeer achter de mogelijke oorzaak van het pesten te komen; 

 Maak je kind gevoelig voor wat het anderen aandoet; 

 Besteed aandacht aan je kind; 

 Stimuleer je  kind tot het beoefenen van een sport; 

 Als je kind al lange tijd pest vraagt dat om een uitgebreide aanpak. Neem contact op met 

de leerkracht, ga bij de school kijken, lees boeken en bekijk samen met je kind dvd’s over 

pesten; 

 Beloon je kind en help het zijn zelfrespect terug te krijgen; 

 Houd de communicatie open, blijf in gesprek met je kind. Doe dat niet op een negatieve 

manier maar geef adviezen om aan het pesten een einde te maken. Een negatieve manier 

van vragen is bijvoorbeeld: ‘wat is er vandaag weer voor ergs gebeurd?’ 

 Laat je kind opschrijven wat het heeft meegemaakt. Dit kan best emotionele reacties bij 

je kind oproepen. Op zich is dat niet erg, als het maar hierbij geholpen wordt de emotie 

te uiten en te verwerken. 

 

Adviezen aan ouders van gepeste kinderen: 

 Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat, kun je de ouders van de pester 

opbellen en voorzichtig vragen er met hun kind over te praten. Gebruik daarbij als 

argument dat elk kind op straat veilig moet kunnen zijn. Niemand zal dat ontkennen; 

 Pesten op school kun je het beste direct met de leerkracht bespreken; 

 Als je kind al lange tijd is gepest, ga dan bij school kijken, lees boeken en bekijk samen 

met je kind dvd’s over pesten; 

 Als je van je kind er met niemand over mag praten, steun dan je kind, geef het 

achtergrond informatie en maak je kind duidelijk dat de school het voorzichtig zal 

aanpakken. Voordat je dit belooft, is het raadzaam de school te vragen of ze dit 

probleem ook daadwerkelijk voorzichtig aanpakt; 

 Beloon je kind en help het zijn zelfrespect terug te krijgen; 

 Stimuleer je kind tot het beoefenen van een sport, zodat hij in een spel of motorische 

vaardigheid kan uitblinken; 

 Wordt je kind op de sportclub gepest door leeftijd- of klasgenoten, vraag dan de leiding 

aan het pesten aandacht te besteden en met de kinderen te bespreken dat ieder kind op 

de club veilig mag zijn; 

 Houd de communicatie open, blijf dus in gesprek met je kind. Doe dat niet op een 

negatieve manier, maar geef adviezen om aan het pesten een einde te maken. Een 

negatieve manier van vragen is bijvoorbeeld: ‘wat is er vandaag weer voor ergs gebeurd?’ 

 Steun je kind in het idee dat er een einde aan komt; 

 Laat je kind opschrijven wat het heeft meegemaakt. Dit kan best emotionele reacties bij 

je kind oproepen. Op zich is dat niet erg, als het maar hierbij geholpen wordt de emotie 

te uiten en te verwerken; 

 Laat je kind deelnemen aan een sociale vaardigheidstraining;  

 Accepteer de situatie niet. Als de school niet wil meewerken, schakel dan de 

vertrouwenspersoon op school in om aan de ongezonde situatie voor je kind een einde te 

maken. 
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Adviezen aan alle ouders: 

 Neem het probleem serieus: het kan ook uw kind overkomen; 

 Neem de ouders van het gepeste kind serieus; 

 Maak het tot een gemeenschappelijk probleem; 

 Praat met uw kind over school, over de relaties in de klas. Vraag hen ook af en 

toe of er in de klas wordt gepest; 

 Geef af en toe informatie over pesten: wie doen het, wat doen zij en waarom; 

 Corrigeer uw kind als het voortdurend anderen buitensluit; 

 Geef zelf het goede voorbeeld. 
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Gedragsregels De Doornick 

 

 Accepteer iedereen zoals hij of zij is; 

 Iedereen mag meedoen; 

 Andermans spullen laat je met rust; 

 Alle kinderen hebben een voornaam, noem elkaar bij deze naam; 

 Eerst nadenken voordat je iets over een ander zegt, praat positief over elkaar; 

 Problemen probeer je eerst zelf op te lossen door te praten en te luisteren naar elkaar, 

sorry zeggen is helemaal niet ongewoon. Ga pas naar de leerkracht als je er niet uitkomt; 

 Probeer elkaar te helpen waar nodig, maar kies geen partij; 

 Als iemand gepest wordt, vertel je dit aan de juf of meester, dit is geen klikken; 

 Als je gepest wordt praat je er op school en thuis over, dan kan het worden opgelost; 

 Nieuwe kinderen worden bij ons goed ontvangen en opgevangen; 

 Afval gooien wij in de prullenbak, zo blijft ons plein schoon; 

 In de school lopen wij rustig; 

 Spelen doen wij op een manier dat een ander hier geen last van heeft; 

 Voetballen!  In het speelkwartier en elke dag een andere groep; 

 Over het schoolplein lopen wij met de fiets aan de hand; 

 Spullen waarmee is gewerkt leggen wij terug op de plek waar het hoort. 

 

 

Het aanpakken van pesten heeft alleen zin als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Wij 

willen niet dat er gepest wordt op onze school en doen er daarom wat aan.  

 

Dat gaat op de volgende manier: 

 Pesten wordt als een probleem gezien door alle direct betrokken partijen: directie, 

leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, overblijfkrachten, ouders en leerlingen 

(gepeste kinderen, pesters en de zwijgende middengroep); 

 De school wil vooral het pestgedrag voorkomen. Een preventieve aanpak bestaat onder 

meer uit de behandeling van het onderwerp met de leerlingen. Dit gebeurt onder andere 

door het opstellen van gedragsregels op schoolniveau en op groepsniveau. Deze worden 

samen met de leerlingen opgesteld en na iedere vakantie besproken en indien nodig 

aangepast. De kinderen maken zelf de regels over de omgang met elkaar, waardoor de 

betrokkenheid en verantwoordelijkheid vergroot wordt. De basis moet zijn: doe niet bij 

een ander wat je zelf ook niet wil. Alle kinderen van de groep en de leerkracht zetten hun 

handtekening onder de regels. De regels worden duidelijk zichtbaar in het klaslokaal 

opgehangen en de ouders ontvangen een kopie zodat zij ook op de hoogte zijn van de 

regels in de klas; 

 Het pestprotocol wordt verwoord naar leerlingen en ouders; ondertekening van het 

protocol door een bijlage van iedere groep met aanvullend de klassenregels, de voorzitter 

van de Medezeggenschapsraad, de voorzitter van de ouderraad, alle leerkrachten, 

contactpersoon overblijf en de directeur; 

 Eén keer per 5 jaar wordt er een ouderavond over dit thema georganiseerd; 

 Directie en leerkrachten geven in de school voorbeeldgedrag en nemen een duidelijke 

stelling in tegen pesten; 

 Wanneer pesten de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. Zie 

stappenplan. 
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Stappenplan 

 

Om pesten op De Doornick te voorkomen nemen we de volgende maatregelen: 

 

1. De leerkrachten weten het verschil tussen plagen en pesten en dragen uit dat 

pesten niet getolereerd wordt.  

2. Naast de gedragsregels worden er duidelijke afspraken gemaakt over de aanpak 

van ruzies. Eerst probeer je er zelf uit te komen, als dit niet lukt mag de 

leerkracht ingeschakeld worden om te bemiddelen. 

3. Zodra een leerkracht pestgedrag vermoedt, ziet of ervan op de hoogte gesteld 

wordt, roept hij/zij de betrokken leerlingen bij zich. Beide partijen mogen hun 

verhaal doen; eerst afzonderlijk, daarna gezamenlijk. De leerkracht gaat samen 

met de betrokken leerlingen na of er sprake is van pestgedrag. De leerkracht kan 

het OEPS-blad laten maken om de pester zelf eerst te laten nadenken over 

zijn/haar gedrag. 

4. Is er sprake van pestgedrag dan hanteert de leerkracht meteen het 

straffenoverzicht (zie verderop).  

Bovendien maakt hij/zij met de pester de afspraak dat dit gedrag niet meer 

voorkomt. De pester biedt zijn/haar excuses aan ten opzichte van het gepeste 

kind. De leerkracht noteert het voorval met namen en datum in Parnassys. 

5. Komt het negatieve gedrag ondanks de straffen uit het straffenoverzicht 

nogmaals voor, dan worden ouders geïnformeerd. In groep 5 t/m 8 wordt de 

pester gevraagd het “vertel het je ouders”-blad in te vullen en de volgende dag 

ondertekend mee terug te brengen. De leerkracht controleert het “vertel het je 

ouders”-blad en of het ondertekend terugkomt. Zo niet, dan meldt de leerkracht 

dit aan ouders. 

6. Wanneer hetzelfde kind nogmaals, als pester, betrokken is bij pestgedrag dan 

neemt de leerkracht wederom contact op met de ouders en maakt een afspraak 

om het een en ander te bespreken. De boodschap moet duidelijk zijn: De 

Doornick tolereert dit gedrag niet! De leerkracht verzoekt de ouders dringend 

met hun kind te spreken en wijst op het vervolg. De leerkracht noteert dit 

Parnassys. 

7. Wanneer hetzelfde kind wederom als pester betrokken is bij pestgedrag, dan 

geeft de leerkracht de naam door aan de directeur. Die heeft een indringend 

gesprek met de betreffende leerling. Tevens zullen ook de ouders worden 

uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Dit gesprek heeft het karakter 

van een laatste ultimatum. Tijdens dit gesprek zal de directeur de pester een  

een passende straf geven  (bijv. een time-out  hij/zij mag 1 dagdeel niet de 

klas in maar moet wel op school zijn, of de pester wordt geschorst voor 1 dag). 

De directeur handelt conform de procedure schorsing en verwijdering. Dit alles 

wordt genoteerd in Parnassys. 
 

(Volgens de wet is vastgesteld dat verwijdering van een leerling van school alleen mogelijk is als er sprake 

is van wangedrag, ernstige verstoring van de rust of veiligheid op school, Er vindt – indien verwijdering 

aan de orde is – altijd overleg plaats met bestuur, inspectie en leerplichtambtenaar). 
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Straffenoverzicht 

 

Hieronder volgt een overzicht van mogelijke straffen bij overtreding van de regels in de 

groepen 1 t/m 4: 

 

- Waarschuwing: bewust maken van de overtreding. 

- Time-out: het kind wordt buiten de werkplek geplaatst. 

- Schrijven/tekenen: opschrijven of tekenen waarom de regel die is overtreden zo 

belangrijk is.  

- Brief/tekening: het kind schrijft een brief of maakt een tekening voor het 

gepeste kind met uitleg en excuses. 

- Ouders worden ook geïnformeerd. 

- Binnenblijven met een opdracht: terwijl de andere kinderen buitenspelen, blijft 

de overtreder binnen en maakt een opdracht. Dit kan zijn het overschrijven van 

de groepsregels, maar ook het maken van een tweedelige tekening (1. dit is er 

gebeurd 2. zo had het moeten gaan). 

- Gesprek met ouders 

- De pester krijgt een gesprek met de directeur. 

- De ouders van de pester krijgen een gesprek met de directeur. 

- Tijdelijke plaatsing in een andere groep 

 

 

Hieronder volgt een overzicht van mogelijke straffen bij overtreding van de regels in de 

groepen 5 t/m 8: 

 

-  Waarschuwing: bewust maken van de overtreding. 

-  Schrijven: het OEPS-blad invullen. 

- Ouders informeren: de leerling vult het “vertel het je ouders”blad in. 

- Gesprek ouders: ouders telefonisch informeren en een gesprek plannen. 

- Een verslag maken over pesten. 

- De pester krijgt een gesprek met de directeur. 

- De ouders van de pester krijgen een gesprek met de directeur. 

- Een spreekbeurt over pesten houden. 

- Tijdelijke plaatsing in een andere groep. 

- Brief/tekening: het kind schrijft een brief of maakt een tekening voor het 

gepeste kind met uitleg en excuses. 

- Binnenblijven met een opdracht. 
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“VERTEL HET JE OUDERS” BLAD 

 

 

Naam: …………………………………………………………………….  Datum: …………………………………………. 

 

 

1. Waarom moet je dit blad invullen? 

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

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

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

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

 

2. Wat is er volgens jou gebeurd? 

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

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

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

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

 

3. Welke regel is er overtreden? 

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

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

 

4. Hoe zorg je ervoor dat dit niet meer gebeurt? 

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

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

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

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

 

5. Hoe los je dit probleem op? 

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

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

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

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

 

6. Wat wil je verder nog kwijt? 

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

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

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

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

Lever dit blad de volgende schooldag weer in bij je leerkracht. 

 

Handtekening voor gezien ouder(s) 

 

 

………………………………………………………………… 

 

Eventuele opmerkingen ouders: 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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“OEPS” BLAD 

Er is iets vervelends gebeurd, ik vul nu het OEPS blad in. 

 

Mijn naam is: ……………………………………………………… Uit groep: ……………………   Datum: ………………………………….. 

1. Wanneer gebeurde het?   maandag   dinsdag   woensdag   donderdag 

      vrijdag 

 

2. Wie waren erbij? 

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

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

 

3. Waar gebeurde het?   in de klas     in de hal 

      bij de wc’s 

  op het plein     bij de fietsen  

  ergens anders namelijk:    

………………………………………………………………………………………………………………………(vul maar in waar het gebeurde) 

 

4. Wat gebeurde er?    iemand pestte mij    iemand schold mij uit 

  iemand duwde mij    iemand maakte iets kapot 

  iemand huilde    iemand schopte mij 

  iets anders namelijk:      

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

………………………………………..…………………………………………………………………………………(vul maar in wat er gebeurde) 

 

5. Wat deed jij?    ik liep weg     ik schopte 

  ik kneep     ik riep een scheldwoord 

  ik duwde     ik huilde 

  ik maakte iets kapot   iets anders namelijk: 

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

………………………………………..……………………………………………………………………………(vul maar in wat jij gedaan hebt) 

 

6. Wat gebeurde er daarna? 

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

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

 

7. Had jij er voor kunnen zorgen dat het niet gebeurd was?   ja     nee 

Hoe?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

8. Wat heb je ervan geleerd? 

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

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

 

9. Is er nog iets belangrijks wat je hierover wilt vertellen? 

Doe dat dan hieronder: 

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

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

 

Jouw handtekening: 

……………………………………………………………….. 
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KINDERBOEKENLIJST PESTPROTOCOL 

 

 TITEL AUTEUR LEEFTIJD ISBN 

1. Hangoor Dick Bruna 3+ 9056471988 

2. Prins Patser Eileen Cadman 4+ 906174072x 

3. Altijd moeten ze mij hebben Ann de Bode 5+ 9020813773 

4. Geef hier die bal! John van Aalst 6+  (avi 4) 9020681516 

5. Tom en Free Jonas Boets 6+ 9058382958 

6. Erge Ellie en nare Nellie Rindert Kromhout 7+  (avi 3) 902762870x 

7. Een klap voor je kop Marianne Busser 7+ 9026996020 

8. Ikke? Raar? Ann Lootens 7+ 9068229346 

9. Een engel op school Anne Fine 8+ 9026109555 

10.   Bang voor meester Tark! Sanne Bakker 8+ 9000034698 

11. Ik wil nooit meer naar school Corrie Hafkamp 8+ 9027636931 

12. Bloed, snot en tranen Ingeborg Arvola 9+ 9020945777 

13. Het pestactieplan Guy Didelez 9+ 9789022321911 

14. Online! Iris Boter 10+ 9023991842 

15 Pesten wat vind jij? Trix van Dugteren 10+ 9085681227 

16.  De twaalf opdrachten van Ilias Irene Hardebol 11+ 9062493963 

17. Het Bailey-spel Celia Rees 11+ 9053412492 

18. Spijt Carry Slee 12+ 9026988648 

19. Een klap voor je kop Ulf Stark 12+ 9060697618 

20. Kappen Carry Slee 12+ 9049920861 

     

 

 

ONDERTEKENING 

 

Leerkrachten De Doornick: 

 

 

 

 

 

 

 

Geledingen De Doornick 

VSO Overblijf Medezeggenschapsraad Ouderraad Directie 

 

 

 

 

 

 

Datum: 

 

 

 

 

 

 

Datum: 

 

 

 

 

 

 

Datum: 

 

 

 

 

 

 

Datum: 

 

 

 

In de bijlage de klassenregels per groep, alsmede de ondertekening van iedere groep wat 

betreft dit document. 


