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1. Sociale veiligheid
Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door
handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve sfeer is op
school. Elke school moet beschikken over een beleid t.a.v. sociale veiligheid, waarin een structurele
en schoolbrede aanpak vóór sociale veiligheid en dus ook tégen pesten beschreven staat.
In dit beleid moet in ieder geval opgenomen worden dat de school:
 beleid voert met betrekking tot veiligheid en dat gericht is op aanpakken en tegengaan van
pesten;
 de sociale veiligheid van leerlingen op school monitort;
 er zorg voor draagt dat leerlingen, leraren en ouders een beroep kunnen doen op een
coördinator sociale veiligheid en een aanspreekpunt in het kader van beleid tegen pesten.
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2. Visie
Leren gaat het beste in een prettige sfeer, een goed en veilig groeps-en schoolklimaat, ook wel het
pedagogisch klimaat genoemd. Een slecht pedagogisch klimaat gaat ten koste van het welbevinden
van leerlingen en leerkrachten en kan leiden tot minder goede leerresultaten en minder werkplezier.
Kinderen zijn heel nieuwsgierig en willen graag de wereld om hen heen ontdekken. Ook op sociaal
gebied valt er voor kinderen veel te ontdekken. Er zijn leerlingen die vanuit henzelf gemakkelijk
contact met anderen zoeken en maken; ook zijn er leerlingen die hierbij steun en hulp van
medeleerlingen en/of leerkracht kunnen gebruiken. Vanuit het principe dat iedereen uniek is, willen
we kinderen ondersteunen en helpen om zichzelf te ontdekken in relatie tot de ander.
De belangrijkste kernwaarde van onze school is: ”Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.”
Vanuit deze kernwaarde vinden we het van groot belang dat kinderen leren om in liefde te leven.
Daarbij mag het kind het volgende leren: liefde tot God, liefde tot zichzelf en liefde tot de ander. Op
die manier willen de in praktijk brengen wat Jezus heeft gezegd:
“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.”
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3. Preventieve aanpak
Sociale veiligheid en aanpak tegen pesten vraagt om meer dan een plan beschreven in een beleid,
namelijk een positieve aanpak die in alle ruimtes en groepen die met regelmaat aangeboden en
onderhouden wordt.
Onze school behoort een veilige plek te zijn voor alle leerlingen. Pesten bedreigt dit uitgangspunt.
School Huinen heeft gekozen voor een aanpak waarbij het sociaal-emotioneel leren van de hele
school de hoogste prioriteit krijgt, in plaats van alleen te focussen op een anti-pestprogramma in de
groep. Deze sociaal emotionele aanpak, waarin ook het voorkomen van pesten is opgenomen, wordt
bij ons vormgegeven door de methode Kwink.

3.1 Methode Kwink
KWINK is een online methode voor sociaal-emotioneel
leren (SEL), inclusief burgerschap en mediawijsheid. We
werken met deze methode in groep 1 tot en met groep 8.
Binnen KWINK staat elke les één ‘KWINK van de week’
centraal, bijv.: ‘Help een ander’/ ‘Ik durf om hulp te vragen’,
etc. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd
op de laatste wetenschappelijke inzichten. KWINK is
praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van
bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige
groep. KWINK voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid.
Kwink wordt op school Huinen ingezet als preventief
middel. Eens per twee weken wordt de les volgens de
methode gegeven en in de eerste periode van het nieuwe
schooljaar wordt zelfs elke week een les gegeven. Incidenteel wordt een les ingezet op basis van het
lesthema. Dat is dan omdat er op dat moment iets speelt, (zoals negatief over elkaar praten, etc.)

3.2 De Gouden Weken
De Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar (weken tussen zomer- en herfstvakantie).
Ze zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming. In deze
weken zetten we bewust extra tijd weg voor kennismakingsactiviteiten en groepsvormende
activiteiten.

3.3 Wij werken met gedragsverwachtingen
Wij stellen in iedere groep aan het begin van ieder schooljaar gezamenlijk gedragsverwachtingen op.
Deze gedragsverwachtingen worden door alle leerlingen en de groepsleerkrachten van de groep
ondertekend. Gedurende het gehele schooljaar zijn ze zichtbaar in de klas en worden ze onderwezen
en bekrachtigd door de leerkrachten.

3.4 Pedagogisch handelen van de leerkracht
Van alle leerkrachten wordt verwacht dat zij pedagogisch competent zijn. Dit betekent concreet dat
de leerkracht de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van de kinderen bevordert. Een
leerkracht die pedagogisch competent is, creëert een veilige leeromgeving in zijn groep en zijn
lessen. Dit uit zich in vele vormen. Bij ons op school zorgen we ervoor dat we iedere leerling ‘zien’,
een simpel voorbeeld hiervan is iedere dag het geven van een hand bij binnenkomst. We willen
oprechte belangstelling tonen en leerlingen ook eigenaarschap geven (kiesbord, dag- en weektaak).
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3.5 Pleinwacht
Wij hebben pleinwachten die tijdens de pauzes rondlopen. Zij letten op of ze ergens kunnen helpen
bij een conflict. Daarnaast is het de bedoeling dat kinderen na schooltijd direct naar huis gaan en
niet op het plein blijven hangen.

3.6 Aanpak “Goed gedrag op BmdB Huinen”
Onze ambitie is om in 2020 te starten met een concrete preventieve aanpak. Deze staat beschreven
in het concept-protocol “Goed gedrag op BmdB Huinen”. Dit concept is nog niet besproken met het
team. Het geeft wel in hoofdlijnen aan op welke manier we dit willen aanpakken.
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4. Monitoring
De sociale veiligheid van onze leerlingen volgen wij door jaarlijks door middel van SCOL en
sociogram. Daarnaast monitoren we de (pest)incidenten.

4.1 SCOL
SCOL staat voor de Sociale Competentie Observatie Lijst. SCOL is een leerlingvolgsysteem voor
sociale competentie, welbevinden en sociale veiligheid. Met de SCOL brengen wij de sociale
competentie, het welbevinden en de beleving van sociale veiligheid van onze leerlingen systematisch
in kaart. Wij kijken tijdens de groepsbespreking, die volgt na afname van het sociogram, welke hulp
ingezet dient te worden op groeps- of leerling niveau.
In de groepen 6, 7 en 8 wordt de SCOL vragenlijst bij de leerling individueel ook afgenomen om te
kijken of er vanuit de kinderen ook signalen zijn m.b.t. pestproblematiek. Indien nodig kunnen de
kinderen aangeven dat zij een gesprek willen met de APC. Wij monitoren de (sociale)
veiligheidsbeleving van kinderen in groep 6 tot en met 8. De schoolveiligheidscoördinator analyseert
de uitkomsten en maakt deze bespreekbaar in de teamvergadering. Vervolgens worden
verbeterpunten omgezet in acties.

4.2 Sociogram
Tweemaal per jaar wordt er een sociogram afgenomen. Dit doen we om in beeld te krijgen hoe de
groep functioneert en welke kinderen meer aandacht nodig hebben op sociaal gebied.

4.3 Registratie van (pest)incidenten
De anti-pestcoördinator zit minimaal eenmaal per jaar om tafel met de directie en
schoolveiligheidscoördinator met feiten, cijfers en beleidsadviezen t.a.v. het onderwerp pesten.

4.4 Verwijzingsmogelijkheden
Wij kennen de hulpverwijzingsmogelijkheden voor kinderen of schakelen hier deskundigen voor in
(extern). Wij werken nauw samen met Buurtzorg Jong Putten. Buurtzorg Jong Putten wordt door
ouders en school gezamenlijk ingeschakeld wanneer wij zorgen hebben rondom een leerling in een
pestsituatie (pester, gepeste, meeloper). In sommige gevallen worden kinderen verwezen voor een
sociale vaardigheidstraining (Kr8Kidzz/ Kanjertraining/ Intraverte etc.).
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5. Gedragsregels
Voor het bewaken van de sociale veiligheid op school zijn gedragsregels noodzakelijk. Voor de
handhaving en het borgen van onze gedragsregels is het nodig om school breed regelmatig bepaalde
regels centraal te stellen. Onze gedragsregels zijn zichtbaar in de klassen. Ze worden aan het begin
van het schooljaar en ook tussentijds regelmatig besproken. We verwachten dat iedereen zich eraan
houdt, zich er verantwoordelijk voor voelt en elkaar erop aanspreekt.
Op BmdB Huinen vinden we dat het personeel een voorbeeldfunctie heeft m.b.t. het
gedragsprotocol. Het spreekt vanzelf dat u ons hierop kunt aanspreken. Ook als collega’s onderling is
het de bedoeling dat we elkaar aanspreken op gedrag.

5.1 Schoolafspraken
1. Ik ga op een goede manier met de ander en zijn of haar spullen om.
2. Ik gedraag me rustig in de klas en op de gang.
3. Ik werk zelfstandig en taakgericht.
4. Ik praat alleen op de momenten dat het mag.
5. Ik zorg ervoor dat mijn werk en tafel er netjes uitzien.
6. Ik gedraag me zo dat iedereen met plezier kan spelen en werken.
7. Ik ga naar de leerkracht of de pleinwacht wanneer we de ruzie niet zelf kunnen oplossen.
8. Ik help iemand die gepest wordt, door er over te praten met een volwassene.
9. Ik speel met de bal op het voetbalveld, tussen de baskets of bij de tafeltennistafel (volgens het
rooster).
10. Ik zet mijn fiets netjes in de fietsenstalling, want het schoolplein is wandelgebied.

5.2 Afspraken over sociale media
1. Ik mag geen gebruik maken van chatsites en sociale media (zoals Facebook).
2. Ik mag nooit mijn naam, adres, telefoonnummer, leeftijd en andere persoonlijke of
schoolgegevens opgeven.
3. Ik houd me aan de tijd die ik voor internetten heb.
4. Ik houd me aan de (zoek)opdracht of internetsite die door de juf of meester is opgegeven.
5. Kom ik (per ongeluk) op een “vreemde site”, dan vertel ik het direct aan de juf of meester.
6. Ik mag alleen internetten als de juf of meester in het lokaal is.
7. Ik mag geen muziek en filmpjes (bijv. via YouTube) beluisteren en/of bekijken zonder opdracht van
de juf of meester.
8. Ik mag de printer alleen gebruiken met toestemming van de juf of meester.
9. Als ik me niet aan deze afspraken houd, mag ik minstens 1 week niet op de computer.

5.3 Afspraken over cyberpesten
Onze school heeft gekozen voor de “Whole School Approach”. Deze aanpak waarbij sprake is van
een brede, volgehouden mix van initiatieven, richt zich tot alle schoolactoren (leerlingen,
leerkrachten, ouders, nabije schoolomgeving) en bestrijkt alle dimensies van het schoolgebeuren.
Een sterk en ingrijpend beleid combineert acties en initiatieven die (a) het positief team-, klas- en
schoolklimaat bevorderen, (b) de brede doelgroep van leerlingen, leerkrachten en ouders preventief
versterken, (c) de risicofactoren van cyberpesten beperken of neutraliseren en (d) de incidentaanpak
en -afhandeling zo doeltreffend en kwaliteitsvol mogelijk helpen maken. Informeren, sensibiliseren,
structurele versterkingen aanbrengen, oplossingsvaardigheden versterken, geëscaleerde conflicten
en pesterijen ombuigen, … dat alles maakt deel uit van deze integrale schoolaanpak. Daarnaast
wordt er een keuze gemaakt voor de inzet van de leerlijn mediawijsheid: stappmethode.nl
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5.4 Afspraken over mobiele telefoon
Kinderen hebben op school geen mobiele telefoons of andere multimedia-apparaten nodig. Wij
willen misbruik graag voorkomen, zoals het filmen van medeleerlingen en leerkrachten. Mocht een
leerling hier wel gebruik van maken op school (dus ook in de pauze op het schoolplein), dan zal het
apparaat door de leerkracht worden ingenomen. Onder schooltijd zijn de kinderen altijd bereikbaar
via het telefoonnummer van school. Mocht uw zoon/dochter wel een mobiele telefoon nodig
hebben voor onderweg of om een andere reden na schooltijd, dan wordt deze gedurende de
schooldag bewaard in het lokaal van de betreffende leerkracht.
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6. Pestgedrag
Zoals eerder genoemd richten wij ons op een schoolbrede aanpak voor een positief pedagogisch
klimaat en sociale veiligheid. De aanpak tegen pesten is hier onderdeel van. In onze gedragsregels
(zie vorige hoofdstuk) komt duidelijk naar voren dat wij geen pestgedrag accepteren. Ondanks dat
pesten onderdeel is van de brede schoolaanpak en zit verweven in onze gedragsregels, is het toch
goed om pestgedrag er apart uit te lichten. Pestgedrag is namelijk een vorm van ongewenst gedrag
dat gezien het belang hiervan specifieke aandacht verdient.

6.1 Wat is pesten
Pesten is een vorm van agressief gedrag, waarbij een betrekkelijk machteloze persoon wordt
aangevallen, vernederd of buitengesloten door één of meerdere individuen.
Pesten heeft drie kenmerken:
 het is intentioneel
 het vindt herhaaldelijk en over een langere periode plaats
 en er is een machtsverschil tussen dader en slachtoffer.
Er is sprake van pesten wanneer iemand herhaaldelijk of een lange tijd schade ondervindt door
bewust handelen van een of meerdere leerlingen. Er is hierbij een duidelijke daderrol en een
slachtofferrol. Ook de rol van de ‘meelopers’ of omstanders wordt bij de pestpreventie belangrijk
gevonden. In het onderstaande schema staat een en ander beschreven over de kenmerken van
pesten en welke aanpak gekozen kan worden.
Kenmerken van pesten
volgens de literatuur
Kinderen die psychisch lijden,
veel verdriet hebben en dit
uiten via emotionele
uitbarstingen hebben een
grote kans op
slachtofferschap.

Veelgekozen oplossingen
(N.B. trainingen vinden vaak
plaats buiten de groep)
Sociale-vaardigheidstraining.

Alternatieve, preventieve oplossing:
systematisch aanbod van essentiële SELcompetenties in de groep
Besef hebben van jezelf
Kunnen inschatten van je eigen gevoelens
en deze kunnen en durven uiten.
Kennis hebben van je eigen interesses,
waarden en kracht.
Een gezond zelfvertrouwen.

Pesters hebben moeite om
boosheid te reguleren. Ze
zien pesten als middel om
hun stressniveau te verlagen.

Antipestprogramma met
straffende insteek.

Sommige slachtoffers
overreageren als ze gepest
worden (gillen, krijsen). De
pester ziet dit als beloning en
aanmoediging.

Weerbaarheidstraining.

Omstanders voelen zich niet
geroepen om iets aan het
pesten te doen, omdat ze
vaak geen empathie hebben
voor het slachtoffer.

Antipestprogramma in de
groep.

Training om boosheid onder
controle te krijgen (agressieregulatietraining).

Zelfmanagement
Impulscontrole in stressvolle situaties.
Constructief omgaan met heftige emoties.
Doelgericht gedrag.

Besef hebben van de ander
Empathie: inleven in de gedachten en
gevoelens van de ander.
Perspectief kunnen nemen.
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Slachtoffers hebben vaak
weinig vrienden, veel
vijanden. Gaat gepaard met
gebrek aan zelfvertrouwen en
tekortschietende sociale
vaardigheden.

Socialevaardigheidstraining.

Omstanders vinden het
moeilijk om met groepsdruk
en pesten om te gaan: óf men
doet actief mee óf men blijft
passief. Zij houden daardoor
het pesten in stand.

Antipestprogramma in de
groep.

Pesters hebben de neiging
om sociale interacties snel als
bedreigend of provocerend te
ervaren. Ze kiezen daarom
vaak een strategie die op
korte termijn bevredigend is:
agressie t.o.v. de ander.

Sociaal-cognitieve training.

Faalangsttraining.

Diversiteit: verschillen tussen individuen en
tussen groepen herkennen en waarderen
Relaties kunnen hanteren
Relaties aangaan gebaseerd op
samenwerking.
Sociale druk weerstaan.
Conflicten samen kunnen en durven
oplossen.

Keuzes kunnen maken
Keuze maken die goed is voor jou én de
ander (win-win).
Bijdragen aan een positief klimaat in je
klas/school.
Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen
gedrag en de keuzes die je maakt.

6.2 Preventieve aanpak
Een bekende uitspraak is: “Voorkomen is beter dan genezen.” Dat geldt in het bijzonder voor pesten.
Onze school zet in op beleid rondom preventie tegen pesten, door de aanpak zoals beschreven in
hoofdstuk 3.

6.3 Curatieve aanpak pesten
Omdat we pesten helaas niet altijd kunnen voorkomen is het ook belangrijk dat er een goede
afhandeling van het pesten is. Het is belangrijk dat bij (twijfel van) pestsituaties, de APC direct
ingeschakeld wordt (door de leerkracht in de meeste gevallen). In dat geval is een APC curatief aan
het werk en wordt het anti- pestprotocol doorlopen (zie hoofdstuk 7). Wanneer leerlingen ruzie met
elkaar hebben en/of elkaar pesten proberen zij en wij:
1. STAP 1: Er eerst zelf ( en samen) uit te komen.
2. STAP 2: Op het moment dat een van de leerlingen er niet uitkomt ( in feite het onderspit delft en
verliezer of zondebok wordt) heeft deze het recht en de plicht het probleem aan de meester of
juf voor te leggen.
3. STAP 3: De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderingsgesprek en probeert
samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken. Bij herhaling
van pesterijen / ruzies tussen dezelfde leerlingen volgen sancties (zie bij consequenties).
4. STAP 4: Bij herhaaldelijke ruzie/ pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en houdt een
bestraffend gesprek met de leerling die pest /ruzie maakt. De fases van bestraffen treden in
werking (zie bij consequenties). Dit wordt ook vastgelegd. Bij iedere melding omschrijft de
leerkracht ‘de toedracht’. Bij de derde melding in de map worden de ouders op de hoogte
gebracht van het ruziepestgedrag. De IB-er is hierbij betrokken. Leerkracht(en) en ouders
proberen in goed overleg samen te werken aan een bevredigende oplossing.
De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste en begeleidt de pester, indien nodig in overleg met de
ouders en/of externe deskundigen.
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6.4 Consequenties pesten
FASE 1:
 Een of meerdere pauzes binnen blijven
 Nablijven tot alle kinderen naar huis vertrokken zijn
 Een schriftelijke opdracht zoals een stelopdracht over de toedracht en zijn of haar rol in het
pestprobleem
 Door gesprek: bewustwording voor wat hij met het gepeste kind uithaalt
 Afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen. De naleving van deze afspraken
komen aan het einde van iedere week (voor een periode) in een kort gesprek aan de orde.
FASE 2:
 Een gesprek met de ouders, als voorgaande acties op niets uitlopen. De medewerking van de
ouders wordt nadrukkelijk gevraagd om een einde aan het probleem te maken.
FASE 3:
 Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp worden ingeschakeld zoals de
Schoolbegeleidingsdienst, de schoolarts van de GGD of schoolmaatschappelijk werk.
 Wanneer er sprake is van ambulante begeleiding bij het kind, kan de ambulant begeleider
ook advies/hulp geven.
FASE 4:
 Bij aanhoudend pestgedrag kan er voor gekozen worden om een leerling tijdelijk in een
andere groep te plaatsen, binnen de school. Ook het (tijdelijk) plaatsen op een andere
school behoort tot de mogelijkheden.
FASE 5:


In extreme gevallen kan een leerling geschorst of verwijderd worden.

6.5 Begeleiding van de gepeste leerling














Medeleven tonen en luisteren en vragen: hoe en door wie wordt er gepest
Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat doet hij/zij voor tijdens en na het pesten
Huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlokken. De leerling
in laten zien dat je op een andere manier kunt reageren.
Zoeken en oefenen van een andere reactie bijvoorbeeld je niet afzonderen
Het gepeste kind in laten zien waarom een kind pest
Nagaan welke oplossing het kind zelf wil
Sterke kanten van de leerling benadrukken
Belonen (schouderklopje) als de leerling zich anders/beter opstelt
Praten met de ouders van de gepeste leerling en de ouders van de pester(s)
Het gepeste kind niet overbeschermen bijvoorbeeld naar school brengen of ‘ik zal het de
pesters wel eens gaan vertellen’. Hiermee plaats je het gepeste kind juist in een
uitzonderingspositie waardoor het pesten zelfs nog toe kan nemen
Begeleiden van het kind m.b.v. het programma ‘pesten op school’. Te vinden in:
\\pdc\leerkrachten\leerkrachten\zorg\Gedrag\Pesten\Pesten op school
Inzetten van een Kanjertraining (buiten school)
Inzetten op (buitenschoolse) hulp, zoals de Kanjertraining of Intraverte
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6.6 Begeleiding van de pester










Praten; zoeken naar de reden van het ruzie maken/ pesten (baas willen zijn, jaloezie,
verveling, buitengesloten voelen)
Laten inzien wat het effect van zijn/ haar gedrag is voor de gepeste
Excuses aan laten bieden
In laten zien welke sterke (leuke) kanten de gepeste heeft
Pesten is verboden in en om de school: wij houden ons aan deze regel; straffen als het kind
wel pest – belonen (schouderklopje) als kind zich aan de regels houdt.
Kind leren niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen, de ‘stop-eerst-nadenkenhouding’ of een andere manier van gedrag aanleren
Contact tussen ouders en school; elkaar informeren en overleggen. Inleven in het kind; wat
is de oorzaak van het pesten? *
Zoeken van een sport of club; waar het kind kan ervaren dat contact met andere kinderen
wel leuk kan zijn
Inschakelen hulp; sociale vaardigheidstrainingen/kanjertraining ; Jeugdgezondheidzorg;
huisarts; GGD
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7. Ongewenst gedrag
Ondanks onze methodieken en toezicht is er sprake van ongewenst gedrag, BmdB Huinen vormt
daarop geen uitzondering. Onder ongewenst gedrag verstaan wij:
 Pestgedrag, zoals genoemd in hoofdstuk 6
 Het overtreden van de gedragsregels, zoals genoemd in hoofdstuk 5
 Elke andere vorm waarbij de les wordt verstoord
 Geen respect tonen voor volwassenen en medeleerlingen
 Al het gedrag waarbij de grens van de ander overschreden wordt.

7.1 Consequenties van ongewenst gedrag
Ongewenst gedrag wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer kinderen ongewenst gedrag
laten zien spreken we ze hierop aan en vragen we wat hun intentie is. Er is een groot verschil in
gedrag dat met opzet wordt vertoond of gedrag dat onopzettelijk gebeurd. Als er geen sprake is van
opzet, vraagt het kind om begeleiding en sturing. Komt het kind zelf niet tot oplossingen, dan stelt
de leerkracht vragen aan het kind om samen tot een oplossing te komen. Opzettelijk gedrag vraagt
om correctie. Corrigeren doen we volgens de stappen in het veiligheidsplan, zoals beschreven is in
hoofdstuk 8. Als er sprake is van pesten treedt het pestprotocol in werking (zie hoofdstuk 6).
Uiteraard werken we toe naar zo min mogelijk corrigeren en zoveel mogelijk voorkomen. Positief,
gewenst, gedrag prijzen we in de groep, corrigeren zoveel mogelijk nabij (1 op 1). Op deze manier
wordt een positieve en veilige sfeer onderhouden.

7.2 Wangedrag
Naast ongewenst gedrag kan er ook sprake zijn van wangedrag. Dit is gedrag waarbij er sprake is van
een ernstige overtreding. Wangedrag bevindt zich direct in fase 3 van het veiligheidsplan (bij
extreem wangedrag kan de directie i.o.m. het bestuur besluiten tot een verdere fase in het
veiligheidsplan). Onder wangedrag verstaan wij:






Verbale of schriftelijke agressie
Ontoelaatbare uitingen of gedragingen t.a.v. racisme, discriminatie en/of seksuele intimidatie
Fysieke agressie naar medeleerlingen of teamleden
Ernstig respectloos gedrag richting leerkrachten/directie
Diefstal/verduistering/vernieling/vandalisme/vuurwerkbezit

7.3 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn ook een vorm van sociale veiligheid. Voor deze situaties
is er echter een afzonderlijk protocol beschikbaar op school, de zogeheten meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling.
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8. Veiligheidsplan
In onderstaande tabel is te lezen welke stappen er worden ondernomen door de school bij
ongewenst en wangedrag.
Fase
Fase 0

Gedrag leerling
De leerling gedraagt zich
naar kinderen,
leerkrachten en andere
mensen in de school
aardig en beleefd. De
leerling werkt goed samen
en kan een ruzie goed
oplossen. Plagen wordt
geen pesten.

Gedrag Leerkracht
Positief bekrachtigen van de
gedragsverwachtingen. Belonen.

Ouders

Fase 1

De leerling vertoont een
keer storend gedrag naar
andere kinderen toe of
naar de leerkracht.
Er is sprake van toeval.

De leerkracht corrigeert van dichtbij, neemt de
leerling apart en bespreekt duidelijk wat hij/ziet
en het gewenste gedrag.

Er is geen noodzaak
om ouders in te lichten

Fase 2

De leerling vertoont (met
regelmaat) storend gedrag
t.o.v. andere kinderen, de
leerkracht en/of loopt
(regelmatig) weg.
Er is sprake van opvallend
gedrag

De leerkracht spreekt de leerling aan op
zijn/haar gedrag en onderneemt de volgende
stappen:
Verwijzen naar Time-out plek (10
minuten), aparte plek in de eigen groep of
buiten op de gang
Time-out formulier invullen door leerling
Gesprek tussen leerkracht en leerling
Terugkoppeling naar ouders

Ouders krijgen een
bericht over het gedrag
van hun kind. Hierin
staat duidelijk de
eventuele aanleiding,
het ongewenste
gedrag en de gemaakte
afspraken teneinde het
ongewenste gedrag te
voorkomen.

Fase 3

Storend gedrag waarop de
leerling kort geleden is
aangesproken, blijft zich
herhalen. Er is sprake van
een patroon.

De leerkracht spreekt de leerling aan op
zijn/haar gedrag en onderneemt de volgende
stappen:
Verwijzen naar de directie met werk dat
gedaan kan worden
Directie verwijst naar Time-out plek in een
andere groep voor de rest van de
les/dagdeel (leerkracht van deze groep
blijft neutraal)
Time-out formulier invullen door leerling
Gesprek tussen leerkracht, leerling, ouders
en eventueel directie en gezamenlijk
invullen van de afsprakenkaart
Aantekening in leerlingdossier in Parnassys

De leerkracht neemt
telefonisch contact op
met de ouders/
verzorgers en verzoekt
hen na schooltijd op
school te komen om
het gedrag en de
afsprakenkaart van
hun kind te bespreken.

De leerkracht spreekt de leerling aan op
zijn/haar gedrag en onderneemt de volgende
stappen:
Verwijzen naar de directie
Verwijzen naar Time-out plek in een
andere groep (rest van de dag)

De directie neemt
telefonisch contact op
met de ouders/
verzorgers en verzoekt
hen na schooltijd op
school te komen om
het gedrag en de

De leerling begaat een
ernstige overtreding
(wangedrag)

Fase 4

Na evaluatie van de
afspraken blijkt de leerling
het storende gedrag nog
te herhalen.
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-

De leerling begaat voor de
tweede keer een ernstige
overtreding (wangedrag).

-

Gesprek tussen leerkracht, leerling, ouders
en directie en opnieuw invullen van de
afsprakenkaart
Aantekening in leerlingdossier in Parnassys

afsprakenkaart van
hun kind te bespreken.

Verwijzen naar de directie
Time-out plek die thuis moet worden
ingevuld
Huiswerk meegeven die eerstvolgende dag
op school ingeleverd moet worden.
Aantekening in leerlingdossier in Parnassys

De directie neemt
telefonisch contact op
met de ouders/
verzorgers en verzoekt
hen om hun kind direct
op te komen halen.

Fase 5

De leerling vertoont,
ondanks eerder gemaakte
afspraken, structureel
ongewenst gedrag of
ernstig wangedrag waarbij
de veiligheid van andere
leerlingen, leerkrachten of
ouders in het geding zijn.

Er wordt een 1e schorsing opgelegd door het
bevoegd gezag. Er wordt een melding gemaakt
aan het bestuur en de leerplichtambtenaar van
Gemeente Putten.

De directie neemt
telefonisch contact op
met de ouders/
verzorgers en verzoekt
hen op school te
komen voor een
gesprek met leerkracht
en directie, om de
schorsing van hun kind
te bespreken.

Fase 6

De leerling vertoont,
ondanks eerder gemaakte
afspraken en schorsing,
opnieuw ongewenst
gedrag of ernstig
wangedrag waarbij de
veiligheid van andere
leerlingen, leerkrachten of
ouders in het geding zijn.

Er wordt een 2e schorsing opgelegd door het
bevoegd gezag. Er wordt een melding gemaakt
aan het bestuur en de leerplichtambtenaar van
Gemeente Putten.

De directie neemt
telefonisch contact op
met de ouders/
verzorgers en verzoekt
hen op school te
komen voor een
gesprek met leerkracht
en directie, om de
schorsing van hun kind
te bespreken.

Fase 7

Er is sprake van een
onherstelbare relatie
tussen school, leerling
en/of ouders.

Als er sprake is van een onherstelbare relatie
tussen school, leerling en/of ouders wordt de
procedure voor verwijdering ingezet. Deze
beslissing wordt door het bevoegd gezag
(bestuur) genomen.

Ouders worden
uitgenodigd voor een
gesprek met het
bevoegd gezag, de
leerkracht en de
directie om de
verwijdering te
bespreken.

Opmerkingen:
1. Een officiële waarschuwing gaat in principe mee naar het nieuwe schooljaar, tenzij hierover bij de officiële waarschuwing
anders over wordt besloten door de school
2. In zeer ernstige gevallen kan het noodzakelijk zijn dat er van het “stappenplan” afgeweken moet worden. De directie kan,
eventueel in overleg met bevoegd gezag, stappen overslaan in belang van de veiligheid van leerlingen, teamleden en / of
ouders
3. Waar ‘directie’ staat kan dit in bepaalde gevallen ook de aanwezige teamleider of intern begeleider zijn
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8.1 Toelichting
Er zijn drie vormen van maatregelen te nemen:
 Time-out; Time-out is een maatregel die genomen wordt bij een ernstig incident en/of
onwerkbaar gedrag
 Schorsing; Schorsing is aan de orde wanneer de directie of het bevoegd gezag bij ernstig
wangedrag (onwerkbaar gedrag) van leerling en/of ouders onmiddellijk moet optreden en er tijd
nodig is voor het zoeken naar een oplossing.
 Verwijdering. Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat het bevoegd
gezag concludeert dat de relatie tussen school en leerling (ouders) onherstelbaar is verstoord.

8.1.1 Toelichting bij fase 2
Storend ongewenst gedrag leidt tot een time-out buiten de klas. De leerling zit in principe 10
minuten op deze plek. De leerling krijgt ook een time-out formulier mee waarop hij/zij aangeeft wat
er is gebeurd. Na schooltijd volgt een kort gesprek tussen leerkracht en leerling waarin dit formulier
wordt besproken. De leerkracht bepaalt welke straf er nodig is. De leerling biedt een welgemeend
excuus aan. De leerkracht maakt ter afronding een afspraak met de leerling over het gewenste
gedrag en informeert ouders.

8.1.2 Toelichting bij fase 3
Herhalend ongewenst gedrag of een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke
ingang. Tijdens deze time-out wordt de leerling voor langere tijd uit de klas geplaatst en in principe
verplaatst naar een hogere groep. De leerling krijgt ook een time-out formulier mee waarop hij/zij
aangeeft wat er is gebeurd. Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek na schooltijd, met de
leerkracht en leerling (en eventueel directie), om het gedrag van hun kind te bespreken. Tijdens dit
gesprek wordt ook een afsprakenkaart ingevuld waarbij alle aanwezige partijen afspraken
formuleren tot verbetering van het gedrag. Na twee weken evalueert de leerkracht het gedrag met
de leerling aan de hand van de gemaakte afspraken.

8.1.3 Toelichting bij fase 4
Als het gedrag niet verbetert is, krijgt de leerling opnieuw een time-out voor langere tijd. In dit geval
zal de leerling de rest van de dag uit de klas geplaatst worden en in principe verplaatst naar een
hogere groep. De leerling krijgt een time-out formulier mee waarop hij/zij aangeeft wat er is
gebeurd. Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek na schooltijd, met de leerkracht, leerling en
directie om opnieuw een afsprakenkaart in te vullen voor 4 weken om het gedrag te verbeteren. Als
het gedrag verbetert, worden ouders uitgenodigd om dit te bespreken. We spreken hoop en
vertrouwen uit dat het ongewenste gedrag nu niet meer wordt vertoond.

8.1.4 Toelichting bij fase 5 en 6
Bij een volgend incident, of in het uitzonderlijke geval dat het voorgevallen incident zo ernstig is, kan
worden overgegaan tot een formele schorsing. De betrokken ouders/verzorgers worden door de
directie uitgenodigd voor een gesprek betreffende de maatregel. Gedurende de schorsing wordt de
leerling de toegang tot de school ontzegd. Voor zover mogelijk worden er maatregelen getroffen
waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden. De schorsing
bedraagt maximaal 5 schooldagen.
De leerling dient daarna weer toegelaten te worden op school. Hierbij dienen nadrukkelijk
oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van
de opvang van de leerling op de school aan de orde komen. Van de schorsing en het gesprek met de
ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders/verzorgers voor gezien
getekend en in het leerlingendossier opgeslagen. Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan
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het bevoegd gezag, de ambtenaar leerplichtzaken en de onderwijsinspectie. Ouders kunnen beroep
aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen 14 dagen
op het beroep.

8.1.5 Toelichting bij fase 7
Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident (waarbij een formele schorsing reeds
heeft plaatsgevonden) welke ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de
onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot verwijdering.
Voordat men een beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de betrokken leerkracht, de directie en
de ouders te horen. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat aan de ouders ter kennis wordt gesteld
en door de ouders voor gezien wordt getekend. Het verslag wordt daarnaast ter kennisgeving
opgestuurd naar de ambtenaar leerplichtzaken en de inspectie onderwijs.
Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het voornemen tot
verwijdering, waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid van het indienen van een
bezwaarschrift. De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen
(Algemene Wet Bestuursrecht). Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het
bezwaarschrift. Het bevoegd gezag neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na
ontvangst van het bezwaarschrift.
Effectuering van een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat de school zorg heeft gedragen dat
een andere school de leerling zal toelaten. Dit behoeft overigens niet per se een school te zijn die de
instemming van de ouders heeft.
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9. Ouders
De ouders zijn partner in het expliciteren, aanleren en bekrachtigen van het gewenste gedrag. Bij de
leerlingen die meer intensieve begeleiding nodig hebben, spelen ouders een centrale rol in deze
begeleiding. Als school hopen we samen met de ouders de sociale veiligheid op school te
waarborgen. Open communicatie over de sociale veiligheid is daarom voor ons van belang.
Daarnaast wordt het protocol sociale veiligheid voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR).
De gedragsregels die in dit document genoemd staan, gelden zowel voor de ouders als de leden van
het schoolteam. Ouders/verzorgers en leerkrachten, die de gedragsregels overtreden in en nabij de
school, worden hierop aangesproken. Indien de communicatie met de ouders niet meer open,
opbouwend en constructief kan plaats vinden, wordt de communicatie gestaakt (cooling-down) en
uitgesteld naar een later moment. Wanneer er geen vertrouwen (meer) in de school is dan adviseert
de directie de ouders/verzorgers een andere school voor hun kind te kiezen.
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10. Contactpersonen
10.1 Vertrouwenspersoon en Anti-pestcoördinator
Leerlingen en hun ouders die te maken krijgen met pesten moeten met hun verhaal bij iemand
terecht kunnen op school. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat de school het pestprobleem
aanpakt. Daarom hebben wij een anti-pest coördinator (APC). Wij vinden het echter belangrijk dat
niet alleen in het geval van pesten leerlingen en ouders terecht kunnen, maar in alle situaties in de
breedste zin van sociale veiligheid. Daarom hebben wij de APC-rol geïntegreerd in de rol van
vertrouwenspersoon.
Belangrijkste taken van een vertrouwenspersoon zijn:
 Klankbord voor leerlingen en ouders;
 Klankbord voor onderwijspersoneel in het kader van pesten;
 Leerkrachten ondersteuning en houvast bieden als het gaat om pesten tegen te gaan in de
groep;
 Coördineren van het anti-pestprotocol;
 Nazorg, checken of de afspraken (vastgelegd door leerkracht) zijn nagekomen en het pesten
is gestopt;
 Eventueel verwijzen naar externe instanties, directie/bestuur, klachtencommissie.
Wij vinden het belangrijk dat de vertrouwenspersoon voor iedereen gemakkelijk te benaderen is. De
vertrouwenspersoon zal zich daarom ook voorstellen in de groepen. Bij ons op school is Hans de
Graaf de vertrouwenspersoon en anti-pest coördinator.
Vertrouwenspersoon leerlingen en ouders /
anti-pestcoördinator

Hans de Graaf
Tel. 0341 - 49 12 21
Mail: h.degraaf@cnsputten.nl

10.2 Coördinator sociale veiligheid
Voor een schoolbrede aanpak op het gebied van sociale veiligheid is het belangrijk dat er een
persoon is die de voortgang van alle facetten waarborgt. Daarom hebben wij een socialeveiligheidscoördinator. Hij houdt zich bezig met preventie-activiteiten op het gebied van sociale
veiligheid, gezondheid en welzijn van collega’s en van leerlingen. Ook analyseert hij de trends die
naar voren komen uit de ingevulde lijsten sociale veiligheid.





(Mede)verantwoordelijkheid voor schoolveiligheidsbeleid
Klankbord voor leerlingen, ouders en onderwijspersoneel
Zicht hebben op de beleving van veiligheid, incidenten en mogelijke risico’s
Een actieve bijdrage leveren aan een sociaal veilig schoolklimaat door het geven van
voorlichting en het organiseren van preventieve activiteiten

Bij ons op school is Hans de Graaf de sociale veiligheidscoördinator
Coördinator sociale veiligheid

Hans de Graaf
Tel. 0341 - 49 12 21
Mail: h.degraaf@cnsputten.nl
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10.3 Klachtenregeling
Wanneer een ouder het niet eens is met hoe de school met situaties van sociale veiligheid/pesten
omgaat, heeft de ouder de mogelijkheid zijn onvrede te uiten middels het volgen van de
klachtenprocedure. De procedure is als volgt:
1. De externe vertrouwenspersoon van de
schoolvereniging benaderen

Dhr. W Liefting
H. van Boeijenstraat 3
3881 TM Putten
Tel: 0341-357960
Mw. Eveleens
Kelderskamp 15
3882 WL Putten
Tel: 0341-352952

2. Basisschool Huinen is, net als de andere
scholen van CNS Putten, aangesloten bij de
klachtencommissie die door de Vereniging voor
Gereformeerd Schoolonderwijs te Ridderkerk is
ingesteld

Mr. P.J. den Boef te Rijssen, juridisch
J.W.D. Nijkamp te Barneveld, onderwijskundig
Drs. J.H. Baan, sociaal-medisch
Ambtelijk secretaris:
Mw. Mr.G.J.Borsma-Freeke
Binnendamseweg 7
3881 GA Giessenburg
Tel: 0184-611520

3. Tot slot kunt u zich richten tot de inspecteur
van het basisonderwijs. In dat geval is het
advies ook de leerplichtambtenaar van de
gemeente op de hoogte te stellen van uw
klacht

Inspecties BAO en VO
Postbus 10048
8000 GA Zwolle
Tel: 038- 4257820
Leerplichtambtenaar
Bellen met de afdeling ‘Onderwijs’ van de
gemeente Putten
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Bijlage 1: Time-Out formulier
Naam:
Groep:
Leerling:
Datum:

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

Wat deed ik en wat deed de ander?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat was mijn bedoeling hiermee?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Welke regel heb ik overtreden?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat kan ik doen om mijn probleem om te lossen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Afspraken met de leerkracht:

Extra werk:

Handtekening: Leerling / Leerkracht /

Ouder
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Bijlage 2: Afsprakenkaart
Naam:
Groep:
Leerling:
Datum:

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

Oorzaak/Incident:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voor de komende periode gelden de volgende afspraken m.b.t. je gedrag
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

De evaluatie hiervan vindt plaats op ……………………………………………… (datum)

Handtekening:
Leerling

/

Leerkracht

/

Ouder

/

Directie
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Bijlage 3: Verslag inzake officiële waarschuwing, schorsing en/of
verwijdering van leerlingen
Naam leerling: ……………………………………………………
Geboortedatum: ……………………………………………………
Naam leerkracht: ……………………………………………………
Datum incident: ……………………………………………………
Het betreft ongewenst gedrag tijdens:
O lesuren
O vrije situatie
O plein
O elders, t.w ………………………………………………………….
Het betreft ongewenst gedrag ten aanzien van:
leerkracht
medeleerlingen
anderen t.w. …………………………
Korte omschrijving van het incident:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Ouders/verzorgers op de hoogte gesteld d.m.v.
Huisbezoek/ telefonisch contact
Datum en tijd: ……………. Gesproken met: …………….

De volgende maatregel is genomen:
plaatsing in andere groep
schorsing
in gang zetten van een procedure tot verwijdering van school
Datum gesprek ouders/verzorgers en de school: …………………………….
(zie verder verslag van het gesprek)
Afspraken tussen ouders/verzorgers en de school:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Handtekening ouders:

Handtekening directie:
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Bijlage 4: Formulier gedrags- en incidentenregistratie
Dit rapport is ingevuld door:

Datum:

Wie zijn betrokkenen?
☐ B1......... (ll / ouder /
leerkracht)
☐ B2......... (ll / ouder /
leerkracht)
☐ B3......... (ll / ouder /
leerkracht)
☐ B4......... (ll / ouder /
leerkracht)

Er is sprake van ☐
☐ geen zichtbare schade
☐ zichtbaar lichamelijk
letsel
☐ zichtbare materiële
schade

Vat toedracht kort samen

Volgens B1

Vat toedracht kort samen

Volgens B2

Welke andere personen
kunnen de toedracht als
direct aanwezige
toeschouwer bevestigen?
In welke mate wordt de
schuld verdeeld?

Wat zijn de wederzijdse
verwachtingen

Kenmerken:
☐ Verbaal geweld
☐ Lichamelijk geweld
☐ Psychisch geweld
☐ Pestgedrag
☐ anders:

B1
☐
☐☐
☐☐☐
☐☐☐☐

B2
☐
☐☐
☐☐☐
☐☐☐☐

B1 vraagt B2...

B2 vraagt B1....

Met B1

Met B2

Voor B1

Voor B2

Welke afspraken zijn er
gemaakt om herhaling te
voorkomen?
Wie zijn over dit incident
geïnformeerd?

Ruimte voor eigen toelichting:
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Bijlage 5: Adviezen in verband met de schoolaanpak van cyberpesten
Adviezen op schoolniveau
Een analyse van goede praktijkprogramma’s levert volgende adviezen op voor scholen:
1. KIES VOOR EEN DUURZAME, VOLGEHOUDEN AANPAK als onderdeel van de hele schoolwerking en blijf weg
van de eenmalige acties.
2. STEL EEN WERKGROEP SAMEN die de steun krijgt van de schooldirectie en die de hele
anti(cyber)pestwerking coördineert, bewaakt en aanstuurt.
3. MAAK WERK VAN EEN VISIETEKST EN SCHOOLWERKPLAN inzake (cyber)pesten. Integreer dit plan in het
bestaande antipest- en pestpreventiebeleid van de school.
4. STREEF NAAR EEN GOEDE SAMENWERKING EN DIALOOG MET DE OUDERS. Informeer ouders over de
schoolaanpak en verduidelijk de wederzijdse verwachtingen en afspraken.
5. INFORMEER EN BETREK LEERKRACHTEN, LEERLINGEN EN OUDERS bij het uittekenen, uitvoeren en evalueren
van het schoolbeleidsplan inzake (cyber)pesten. Integreer alle afspraken in een positief sociale media- en
antipestprotocol.
6. MAAK WERK VAN HET POSITIEF OMGAAN TUSSEN EN MET DE LEERLINGEN.
7. ZORG VOOR EEN HELDERE, GOED AFGEBAKENDE ZORGSTRUCTUUR waarin alle betrokkenen hun plaats
vinden en verduidelijk wie welke verantwoordelijkheid draagt.
8. ORGANISEER OP REGELMATIGE TIJDSTIPPEN ÉÉN OF MEER SCHOOLBEVRAGINGEN (focusgroepen,
vragenlijsten, …) om de omvang van (cyber)pesten en aanverwante problemn na te gaan. Analyseer ook welke
vorderingen er worden gemaakt.
9. INSTALLEER MEERDERE, LAAGDREMPELIGE MELDPUNTEN die zich richten tot alle betrokkenen en evalueer
hun werking.
10. ZORG VOOR ADEQUAAT TOEZICHT OP DE SPEELPLAATS/HET SPEELPLEIN EN COMBINEER DIT MET EEN
GEVARIEERD SPEL- OF ACTIVITEITENAANBOD. Organiseer ook rustige zones voor leerlingen die hier nood aan
hebben.
11. BLIJF DOELGERICHT INZETTEN OP DE PROFESSIONALISERING VAN ALLE LEERKRACHTEN EN VAN AL WIE
LEERLINGEN BEGELEIDT OF ONDERSTEUNT. Leerlingen waarderen het als hun leerkrachten over voldoende
ICT-kennis beschikken en belangstelling tonen voor hun activiteiten op het internet.
12. BOUW EXTRA LESSEN IN over e-safety, mediawijs handelen, nettiquette en cyberpesten (definitie, impact,
wetgeving, schoolaanpak, tips voor leerlingen, …).
13. EXPLICITEER DE WIJZE WAAROP DE SCHOOL (CYBER)PESTPROBLEMEN AANPAKT. Zorg er voor dat die
aanpak stroomlijnt met het pedagogisch project van de school.
14. VUL HET ANTIPESTPLAN OF ANTIPESTPROTOCOL VAN DE SCHOOL AAN MET COMPONENTEN DIE
RECHTSTREEKS VERWIJZEN NAAR (DE AANPAK VAN) CYBERPESTERIJEN. Expliciteer wat er (minimaal) van
iedereen wordt verwacht en waar/bij wie men terecht kan in geval van vragen of problemen.
15. BOUW EEN NETWERK UIT VAN SCHOOLNABIJE, EXTERNE HULPVERLENERS waarop je – zo nodig – een
beroep kan doen.
Adviezen op leerkrachtenniveau
1. TOON BETROKKENHEID
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Leerkrachten zijn de dragende pijlers van het opvoedingsproject en het leergebeuren binnen de school. Hun
samenspel, motivatie, vakdidactische en pedagogische bekwaamheid bepaalt in grote mate de resultaten die
de school bereikt.
Om leerlingen mediawijzer te maken en beter gewapend in het voorkomen of in de kiem smoren van
(cyber)pesterijen is het nodig hun kennis, vaardigheden, sociaal-emotionele intelligentie en zin voor
verantwoordelijkheid aan te scherpen. Leerkrachten hebben er alle voordeel bij om voeling te houden met het
mediagebruik van hun pupillen. Wat niet betekent dat leerkrachten per se even actief moeten zijn op alle
favoriete platforms of thuis moeten zijn in alle applicaties die leerlingen graag gebruiken.
Essentieel is dat leerkrachten in dialoog gaan en openingen creëren – in en buiten het formele lessenkader –
om met leerlingen in gesprek of discussie te gaan. Dat laat toe om geïnformeerd te blijven, betrokkenheid uit
te drukken, signalen op te vangen, waardering te tonen of waarschuwend tussenbeide te komen, mocht dat
nodig blijken. Zeker op momenten dat het fout loopt, kunnen jongeren advies en steun gebruiken.
2. HANDELINGSBEREIDHEID VERSTERKEN
Wie van leerkrachten verwacht dat ze een actieve rol opnemen, moet weten dat hun handelingsbereidheid
afhankelijk is van …
1.

De mate waarin de leerkracht/begeleider gelooft in de effectiviteit van de door hem of haar
gehanteerde strategie;
2. De mate waarin de leerkracht/begeleider de ernst en impact van cyberpestproblemen erkent;
3. De mate waarin de leerkracht/begeleider zich bekwaam acht om cyberpest-problemen te herkennen
en er gepast mee om te gaan;
4. De mate waarin de leerkracht/begeleider zich relationeel vaardig toont en in staat is om een
zorgende, open houding aan te nemen en begrip te tonen voor de keuzes die leerlingen maken
(autonomie geven)
Scholen doen er daarom goed aan hun cyberpestaanpak zorgvuldig uit te schrijven, grondig te motiveren en
aan te geven wat van elk personeelslid wordt verwacht.
Ik wil in mijn lessen aandacht besteden aan de kansen en risico’s van digitale media. Hoe pak ik dit aan?
Leerkrachten die in hun lessen aandacht willen besteden aan positief mediagebruik en (het voorkomen van)
cyberpesten, kunnen zich afstemmen op volgende concrete adviezen en tips:
1. TOON INTERESSE IN HET MEDIAGEBRUIK EN DE NIEUWE SOCIALE OMGANGS- EN COMMUNICATIEVORMEN
VAN JE LEERLINGEN. Creëer gespreksmomenten en nodig hen uit tot reflectie en debat.
2. SCHEP MOGELIJKHEDEN OM DE KANSEN EN RISICO’S VAN DIGITALE MEDIA TE BESPREKEN en ga samen met
hen op zoek naar de wenselijke nettiquette.
3. INTRODUCEER RISICO’S DIE BUITEN HET GEZICHTSVELD VAN DE JONGEREN BLIJVEN of die door hen
voorlopig geminimaliseerd worden. Expliciteer om welke risico’s het gaat en wijs op de mogelijke gevolgen en
de impact van (hun) risicogedrag.
4. BESPREEK ZEKER OOK DE KWALIJKE GEVOLGEN VAN (CYBER)PEST-GEDRAG OP DE SLACHTOFFERS EN HUN
OMGEVING. Verduidelijk het streven van de cyberpestkoppen en de erg bepalende rol van de omstaanders.
5. GA MET DE LEERLINGEN OP ZOEK NAAR GEPASTE, VEILIGE EN EFFECTIEVE STRATEGIEËN om afstand te
nemen van (cyber)pestgedrag.
6. BETREK DE LEERLINGEN ACTIEF BIJ HET NADENKEN OVER EN EVALUEREN VAN PREVENTIEVE EN
REMEDIËRENDE ACTIES BINNEN DE SCHOOL.
7. BESTEED IN JOUW LESSEN AANDACHT AAN E-SAFETY, alsook aan het zich preventief beschermen tegen
cyberpesterijen (privacy-settings), wachtwoord-beveiliging, beschikbaarheid van content, …).
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8. LAAT LEERLINGEN CREATIEF MEEWERKEN AAN DE UITVOERING VAN HET SCHOOLACTIEPLAN en betrek hen
bij het ontwerpen van affiches, slogans, video-boodschappen, bevragingen van andere leerlingen, …
9. STEL SAMEN MET DE LEERLINGEN EEN “POSITIEF MEDIA GEBRUIK”- PROTOCOL OP en communiceer dit naar
de ouders.
10. BELUISTER WELKE MELDPUNTEN EN WELK HULPAANBOD TEGEMOET KOMT AAN DE BEHOEFTEN VAN
JOUW LEERLINGEN EN SPEEL DIE INFO DOOR AAN DE WERKGROEP (CYBER)PESTEN BINNEN JULLIE SCHOOL.
Vraag hun feedback op het bestaande ondersteuningsaanbod binnen en buiten de school (zie lijst met
websites).
Eén van mijn leerlingen wordt gecyberpest. Wat nu?
1. ZOEK GESCHIKTE GESPREKSOMSTANDIGHEDEN (TIJD, RUIMTE) om met het slachtoffer in gesprek te gaan.
Maak duidelijk dat de school er alles aan zal doen om er voor te zorgen dat de veiligheid en het vertrouwen
van de leerling wordt hersteld.
2. NEEM HET VERHAAL VAN DE LEERLING ERNSTIG. Beluister wat er juist speelt en ga samen op zoek naar
patronen. Informeer naar wat het slachtoffer tot dusver ondernam en pols naar wat hij/zij voelt, denkt en wilt
dat er nu (niet) gebeurt.
3. DEEL DE BEZORGDHEID VAN DE LEERLING (EN ZIJN/HAAR OUDERS) en verduidelijk de doelgerichtheid van
de schoolaanpak en de concrete manier waarop de school haar verantwoordelijkheid denkt te moeten
opnemen (procedure/aanpakmethoden/timing).
4. INFORMEER WELKE ACTIES DE LEERLING TOT HIERTOE ONDERNOMEN HEEFT en welke hiervan door de
leerling als (meer) succesvol werden ervaren.
5. PRIJS DE LEERLING OMDAT HIJ/ZIJ HET PROBLEEM HEEFT DURVEN AANKAARTEN. Maak duidelijk dat het
belangrijk is om op te komen voor zichzelf. Beschuldig het slachtoffer niet, maar wijs op de
verantwoordelijkheid van de pestkoppen en de omstaanders.
6. BEKIJK MET DE BETROKKEN LEERLING WAT HIJ/ZIJ ZELF KAN ONDERNEMEN om het risico op nieuwe
cyberpesterijen zo klein mogelijk te houden:


De cyberpestkop op een assertieve manier duidelijk maken dat hij/zij moet stoppen en dat zijn/haar
manier van doen ongehoord is.
 Het eigen wachtwoord wijzigen en in geen geval (meer) doorspelen aan derden, zelfs niet aan
zijn/haar allerbeste vriend(in).
 Degene die het pestgedrag stelt ontvrienden op SNS, blokkeren en dus geen toegang meer geven.
 Voortaan gebruik maken van een nickname, zeker in contact met niet-vrienden.
 In geen geval wraak nemen (omdat dit tot een verdere escalatie kan leiden).
 Bewijsmateriaal verzamelen en opslaan.
 Steun zoeken bij betrouwbare, nabije personen (ouders, vertrouwensleerkracht, vrienden, …) en met
hen in gesprek gaan.
 Bij ernstige incidenten en bedreigingen: klacht neerleggen bij de school en/of bij de lokale politie.
 Melding maken van wat zich voordoet bij de provider van het gebruikte platform.
7. ROND HET GESPREK MET DE LEERLING AF EN OVERLOOP ALLE GEMAAKTE AFSPRAKEN (wie zal wat doen,
tegen wanneer?)
8. ORGANISEER EVENTUEEL EEN TUSSENKOMST OP KLASGROEP-NIVEAU (“no blame” aanpak of
steungroepmethode, herstelcirkel, klasthermometer, PIKAS-methode) en maak op basis daarvan nieuwe klasafspraken of –regels.
9. MAAK METEEN OOK AFSPRAKEN VOOR NAGESPREKKEN MET DE BELANGRIJKSTE BETROKKENEN en feliciteer
hen voor alle geboekte vooruitgang.
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10. ZOEK SAMEN MET DE BETROKKEN LEERLING NAAR STEUNFIGUREN UIT ZIJN/HAAR OMGEVING die
hem/haar kunnen helpen bij de opvolging van de gemaakte afspraken.
Eén van mijn leerlingen is een cyberpestkop. Wat nu?
1. KIES VOOR GESCHIKTE GESPREKSOMSTANDIGHEDEN (TIJD, RUIMTE) om met de (mede)pestkop in gesprek
te gaan.
2. BEKIJK OP VOORHAND OF JE KIEST VOOR EEN CONFRONTERENDE OF NIET-CONFRONTERENDE (EN DUS
ZUIVER PROBLEEMOPLOSSENDE) AANPAK en houd je aan de gemaakte keuze. Verduidelijk het gespreksopzet
bij aanvang van het gesprek.
3. INDIEN GEKOZEN WORDT VOOR EEN CONFRONTERENDE AANPAK: CONFRONTEER DE (MEDE)PESTKOP MET
WAT HIJ/ZIJ GEDAAN HEEFT (bewijsmateriaal, getuigenis leerkracht, …) en plaats zijn handeling(en) tegen de
achtergrond van het schoolreglement en de wetgeving. Expliciteer waarom het gedrag niet door de beugel kan
en wijs op de noodzaak om hier meteen een eind aan te stellen.
4. GEEF DE (MEDE)PESTENDE LEERLING DE KANS OM ZIJN/HAAR BETROKKENHEID TOE TE LICHTEN. Vraag door
naar zijn/haar gedachten, gevoelens en wensen bij wat gebeurd is.
5. EXPLICITEER (MET TOESTEMMING VAN HET SLACHTOFFER) DE IMPACT VAN DE (CYBER)PESTERIJEN OP HET
SLACHTOFFER (EN DE GROEP). Wijs op de nadelige gevolgen voor de (mede)pestkop.
6. BEKIJK OF DE AARD EN DE GEVOLGEN VAN DE (CYBER)PESTERIJEN NOODZAKEN TOT EEN GESPREK MET DE
OUDERS VAN DE PESTKOP. Betrek hen, zo nodig, bij het gesprek.
7. MAAK DUIDELIJK DAT DE (CYBER)PESTKOP ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID MOET OPNEMEN. Hij/zij krijgt de
opdracht om stappen te zetten die de veiligheid van het slachtoffer opnieuw garanderen en er voor zorgen dat
de schade en het geschonden vertrouwen opnieuw worden hersteld. Ouders en andere steunfiguren mogen
geraadpleegd worden bij het zoeken naar deze herstelgerichte maatregelen.
8. STEL EEN HERSTEL-OVEREENKOMST OP WAARIN HET ENGAGEMENT VAN DE (MEDE)PESTKOP WORDT
WEERGEGEVEN, samen met de namen van de steunfiguren en de periode waarbinnen de gemaakte
voorstellen gerealiseerd moeten worden.
9. WIJS DE (MEDE)PESTKOP OP DE MOGELIJKHEID OM GECOACHT OF BEGELEID TE WORDEN bij het uitvoeren
van zijn verbintenis en bij wie hij/zij hiervoor terecht kan.
10. MAAK DE AFSPRAAK VOOR EEN VERVOLGGESPREK (OP KORTE TERMIJN) dat gericht is op het evalueren van
de gemaakte afspraken.
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Bijlage 6: CONCEPT: “Goed gedrag op BmdB Huinen”.
Onze basiswaarden
Op onze school streven we naar een pedagogisch klimaat waarin we een spiegelbeeld willen zijn van
de liefde van Christus. Een omgeving waarin we de naaste liefhebben als onszelf. Leerlingen en
collega’s verdienen een omgeving waarin ze met plezier kunnen leren en werken. Een omgeving die
stimuleert om te ontplooien als mens en te groeien tot je bestemming. Wij vertalen deze missie tot
de volgende drie pijlers: veiligheid, verantwoordelijkheid, gezamenlijkheid
Onze doelen
Dit betekent praktisch dat we al onze leerlingen de volgende kennis en vaardigheden aanleren met
betrekking tot sociale interactie en persoonlijke reflectie:
Besef hebben van jezelf
• Kunnen inschatten van je eigen gevoelens
• Kennis hebben van je interesses, waarden en kracht
• Een gezond zelfvertrouwen
Besef hebben van de ander
• Empathie
• Perspectief nemen
• Verschillen tussen individuen en groepen herkennen en waarderen
• Sociale signalen kunnen oppakken en interpreteren
Keuzes kunnen maken
• Weloverwogen kiezen met de juiste aandacht voor jezelf en de ander
• Bijdragen aan een positief klimaat in je school
• Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag
Zelfmanagement
• Impulscontrole bij stressvolle situaties
• Omgaan met heftige emoties
• Doelgericht gedrag
Relaties kunnen hanteren
• Relaties aangaan gebaseerd op samenwerking
• Sociale druk weerstaan
• Conflicten oplossen
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Methodes
Om onze doelen met de leerlingen te bereiken zetten wij de volgende middelen in:
LESSEN IN GEDRAG
1. In ieder leerjaar wordt tweewekelijks een Kwink-les gegeven. Kwink is een online methode voor
sociaal-emotioneel leren (SEL), inclusief burgerschap en mediawijsheid. Deze lessen zijn gericht op
preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. (zie jaarschema in
Kwink)
2. Daarnaast oefenen we goed gedrag met onze leerlingen. Als team stellen we de gouden regels van
Huinen vast en oefenen dit gedrag met kinderen. Ook zorgen we voor positieve, visuele
ondersteuning van onze gouden regels. Deze uitingen van onze afspraken worden door kinderen
bedacht en gemaakt.
GROEPSPLAN GEDRAG
Twee maal per jaar stelt iedere groepsleerkracht een kort, bondig groepsplan gedrag op.
INTERVISIE
Tijdens collegiale consultatie en intervisie zullen de belangrijke speerpunten uit het pedagogisch
klimaat worden besproken en geëvalueerd.
PARTNERSCHAP MET OUDERS
Ouders zijn een cruciale factor in het opbouwen van een positief pedagogisch klimaat. In de gouden
weken is er daarom een ouderavond waar het sociaal emotionele leren centraal staat en ouders
worden bekrachtigd als belangrijke partner.
EIGENAARSCHAP VAN HET KIND
- rapportfolio
- groei-gesprekken (vanaf groep 5)
- kanjer van de week
STOP-LOOP-PRAAT INTERVENTIE
Alle leerkrachten werken volgens deze interventie-methode. (zowel met dader als slachtoffer)
1. Ik zeg stop.
2. Ik loop weg.
3. Ik praat over de situatie en evalueer de stappen en het effect.
ANALYSE VAN HET PEDAGOGISCH KLIMAAT
Twee keer per jaar wordt het pedagogisch klimaat geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie
worden nieuwe ambities en eventuele interventies geformuleerd.
COÖRDINATOR PEDAGOGISCH KLIMAAT
De coördinator pedagogisch klimaat heeft de regie op de gouden weken, de ouderavond, de
ontwikkeling van beleid in samenspraak met de IB’er en de evaluatie en herformulering van de
ambities.

wanneer

fase

wat

wie

september

forming

gouden weken
formuleren teamambitie
ouderavond

lk team
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wanneer

fase

wat

wie

oktober

forming/norming

gouden weken
groepsplan gedrag

lk

november

norming

lessen kwink en goed gedrag

lk

december

norming

lessen kwink en goed gedrag

lk

januari

performing

groei-gesprek
evaluatie team

ll-lk-o team

februari

performing

lessen kwink en goed gedrag
groepsplan gedrag

lk

maart

performing

lessen kwink en goed gedrag

lk

april

performing

lessen kwink en goed gedrag

lk

mei

performing

lessen kwink en goed gedrag

lk

juni

adjourning

portfolio presentatie

ll

juli

adjourning

evaluatie schooljaar en
formuleren ambities

team

Gouden regels Huinen (mijn voorbeeld is concept. Graag uitwerken door team)
De volgende afspraken maken Huinen goud!
Respect
Ik luister als iemand anders spreekt.
Ik praat positief over anderen.
Ik zorg goed voor het schoolgebouw en het plein.
Ik zorg dat mijn taalgebruik past bij identiteit van de school.
Gezamenlijkheid
Ik werk goed samen met anderen.
Ik help anderen.
Ik ga in gesprek met de ander als dat nodig is.
Verantwoordelijkheid
Ik werk serieus aan mijn eigen ontwikkeling
Ik reflecteer op mijn gedrag.
Ik luister naar feedback van anderen.
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Opmerking: deze 10 regels ga je dan vertalen in lessen van goed gedrag. Dus bijv: Ik reflecteer op
mijn gedrag.
Dan neem je de volgende stappen:
- Eerst leer je kinderen wat dat is.
- Dan ga je dat oefenen.
- Een beeldmerk ophangen als herinnering.
- Inoefenen.
- Reflecteren.
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