
ANTI-PEST PROTOCOL 
 
▪ We spreken aan het begin van het schooljaar de groepsregels door. Deze regels zijn 

samen opgesteld en noemen we de Venregels. Daarnaast hanteren we groepsregels die 
op een poster te vinden zijn op onze leerpleinen. Groep 1-2 maakt gebruik van de 5 
regels van Beertje Anders. 

▪ We leren de kinderen, dat zij een ’nee- gevoel’ kunnen uitdrukken in: 
’Stop hou op met…!’  
Het betreffende kind moet hier naar luisteren en ophouden met het ongewenste gedrag. 

▪ Als leerkracht zijn we er alert op dat kinderen niet uitgesloten worden bij spelletjes op de 
speelplaats. Leerkrachten bemiddelen in zo’n geval. Wanneer kinderen structureel niet 
mee mogen doen vraagt de groepsleerkracht voor de pauze naar de speelplannen en 
evalueert ze na de pauze. 

▪ We moeten uiterst alert zijn op een kind dat pestgedrag vertoont. 
Degene die gepest wordt moet in bescherming genomen worden, zo nodig weerbaar 
gemaakt worden. Stappen hiervoor worden in ParnasSys genoteerd. 

▪ Bij een conflict in onze speelomgeving dient de surveillant eerst te achterhalen wat er 
precies gebeurd is. De kinderen proberen het conflict zelf op te lossen. Lukt dit niet op 
gewenste wijze dan roepen zij de hulp van een leerkracht in. De surveillant geeft altijd 
aan de groepsleerkracht(en) door als er sprake is geweest van een conflict en welke 
kinderen daarbij betrokken waren. 

▪ We stimuleren de kinderen om onaangename situaties te melden bij de surveillant. 
▪ Bij grensoverschrijdend gedrag tegen leerling of leerkracht wordt gebruik gemaakt van de 

1-2-3 regel. 
▪ Regelmatig vindt er een evaluatie plaats binnen het team.  
▪ Er zijn twee leerkrachten, die fungeren als schoolcontactpersoon met betrekking tot 

onder andere pestgedrag. 
▪ Groep 6 kan deelnemen aan de weerbaarheidscursus WISH:  

Weerbaar In ‘s-Hertogenbosch. Voor groep 7 en 8 zijn hiervoor herhalingslessen 
ontwikkeld die door interne trainers worden verzorgd. 

▪ Jaarlijks besteden we aandacht aan Relaties en Seksualiteit met het project: “ De week 
van de Lentekriebels”. Hiervoor maken we gebruik van het lespakket “Kriebels in je buik”. 

▪ Elk jaar wordt in het kader van Sociale Veiligheid een ’t Ven tegen Pesten-week 
georganiseerd. In november doet ons Kindcentrum mee aan de dag van Respect. 

▪ We werken met de methode Leefstijl: een preventieve methode waarbij kinderen leren 
respect te hebben voor elkaar en op een goede manier met elkaar om te gaan. 

▪ Voor het aanpakken van hardnekkig pestgedrag gebruiken we het project: ‘Sta op tegen 
Pesten.  

▪ Er is een anti pest coördinator aangesteld, die samen met de directie actief en effectief 
beleid ontwikkelt.  

 
 


