
Pestbeleid

‘Naar een veilig en warm schoolklimaat’

Aanpak in onze school

In onze schoolvisie vermelden we dat leerkrachten en directie werk willen maken

van een veilig en warm schoolklimaat. We streven ernaar dat elk kind graag naar

school komt en zich goed voelt in onze school.

1.Algemene aanpak (fase 0: brede basiszorg)

We willen het empathisch vermogen, de sociale vaardigheden, de weerbaarheid en

het probleemoplossend denken van de leerlingen VERGROTEN.

1.1 Veilig schoolklimaat

Om alles in goede banen te leiden hebben we onze 10 leefregels. Gedurende het

hele schooljaar vormen deze regels onze kapstok voor een veilig schoolklimaat.

Deze schoolregels worden zichtbaar in elke klas en op verschillende plaatsen

(refter, gang, speelplaats,…) in de school opgehangen.
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Toevoegingen :

Doorheen het schooljaar blijft er steeds aandacht voor het welbevinden van

de lln.

In de kleuterschool is dit een belangrijk observatie-item en wordt dit ook

beoordeeld in het LVS (Questi).

In de lagere school wordt er gewerkt met een IK-rapport. Dit rapport wordt

na elke periode door de leerlingen zelf ingevuld. Ze beoordelen hun welbevinden

aan de hand van maximaal drie sterren. De te beoordelen onderdelen zijn:

- Ik voel me gelukkig.

- Ik kom graag naar school.

- Ik voel me goed in de klas.

- Ik voel me goed op de speelplaats.

- Ik heb vrienden.

- Ik durf fouten maken.

- Ik ben tevreden met mijn rapport.

Later wordt dit tussen leerkracht en leerling individueel besproken tijdens een

kindcontact.

Tijdens de pauze voorziet de school tal van materialen waarin leerlingen

zich op een creatieve, sportieve manier kunnen ontspannen

( voetbal, basket, hoepels, … )

In de loop van het schooljaar worden er verschillende klas- en

schoolactiviteiten georganiseerd waarbij veel aandacht gaat naar een goede

groepssfeer. We denken hierbij aan daguitstappen, sportdagen, bos- en

zeeklassen, klasfeestjes,…

Het voorbeeld van de leerkrachten en de ouders is van groot belang. Er zal

minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang

met elkaar en waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar uitgesproken.

Lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.

1.2 Veilig klasklimaat

In het begin van het schooljaar maakt elke leerkracht met de leerlingen

klasafspraken. Een belangrijke afspraak is dat onze school een plaats is waar

iedereen erbij hoort en waar pestgedrag niet thuishoort.

Er wordt duidelijk gemaakt dat leerlingen altijd bij de leerkracht

terecht kunnen met hun problemen. Elke leerkracht probeert een

vertrouwensband op te bouwen met zijn/haar leerlingen.

Zowel schoolregels als klasregels zijn zichtbaar in de klas opgehangen.
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Wat doen we niet:

o Iets bij een andere leerling

wat je zelf ook niet prettig zou vinden

o Aan een andere leerling komen als de ander

dat niet wil

o Verbaal agressief zijn

o Fysiek agressief zijn

o Anderen buitensluiten

o Aan spullen van een ander zitten, dingen

afpakken

o Iemand op het uiterlijk beoordelen,

uitlachen

Wat doen we wel:

o Je behandelt de ander net zoals jij zelf

behandeld wilt worden

o De ander met rust laten

o Problemen pratend oplossen

o Van elkaar afblijven, problemen worden

pratend opgelost

o Openstaan voor de eigenheid van de ander

o Op je eigen spullen letten en daar zorg voor

dragen

o De eigenheid van de ander respecteren en

waarderen

1.3. Positief omgaan met ruzie/conflicten

Kleuterschool

Herstelmuur

We leren onze kleuters om op een goede manier conflicten op te lossen. Hiervoor

maken we gebruik van de ‘herstelmuur’. Met ondersteuning van de LK moeten zij

samen op zoek naar een manier om de relatie te herstellen.

Dat korte overlegmoment laat hen even stilstaan bij het probleem en leert hen

oplossingsgericht denken.
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Lagere school

Communicatieschema t.o.v. herstelgesprek

Kinderen moeten leren dat ze ruzies kunnen oplossen met woorden en niet door

‘geweld’ te gebruiken.

Via onderstaand communicatieschema leren we kinderen om samen tot een

oplossing te komen bij ruzies en conflicten.
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.2.Wat bij een aanhoudende ruzie/pestprobleem? (fase 1: uitbreiding van

zorg)

1: Is er een aanhoudende ruzie? Word je gepest?

Vraag hulp aan een leerkracht. Leerkracht bevraagt wat er gaande is.

Buitenstaanders (medeleerlingen, ouders, andere leerkrachten, externen) die

ruzie/pestgedrag herkennen, worden aangemoedigd om dit te melden (melden is

niet hetzelfde als klikken!) bij een leerkracht. Leerkrachten nemen meldingen

serieus.

2: Leerkracht brengt de partijen samen en luistert. We kiezen hierbij voor een

herstelgerichte aanpak. Het doel is om schade in relaties te herstellen:

er wordt gezocht naar de gevoelens van elke persoon en wat elke

persoon nodig heeft om zich opnieuw goed te voelen

Leerkracht monitort de volgende dagen extra en brengt indien nodig de partijen

hernieuwd samen.

3: Indien het ruziemaken/pesten niet stopt, volgt een opnieuw een gesprek met de

ruziemakers/pester(s) en gaan consequenties in werking.

De directie/zoco wordt in deze fase op de hoogte gebracht.

De leerling(en) in kwestie wordt dan gevraagd na te denken over zijn (hun) fout en

er worden afspraken om de ruzie te doen stoppen, vastgezet op papier.

Dit wordt gehandtekend door de lln en gaat ook mee naar huis om te laten

handtekenen.

Zo zijn de ouders op de hoogte van de interventie die door de school genomen

wordt.

Er wordt met de betrokken leerlingen ook een nieuwe datum geprikt om de

gemaakte afspraken te evalueren.

Ook het team wordt op de hoogte gebracht van het pestincident en de gemaakte

afspraken.

Team monitort de volgende dagen of de afspraken door de betrokken partijen

effectief worden nageleefd.

De leerkracht/directie/zoco maakt van elke aanhoudende ruzie/pestincident een

korte melding in Questi, bij alle betrokken partijen.

Voorbeeld afsprakenstrook:
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Indien nodig kan er gesanctioneerd worden:

- Privileges intrekken (geen leuke les ….)

- De speeltijd voor enkele keren verbieden

- Taken laten uitvoeren

- …

4: Gesprek met de ouders als voorgaande acties op niets uitlopen. De medewerking

van de ouders wordt gevraagd om i.s.m. de school een einde te maken aan het

ruzie/pestprobleem.

• De school legt de acties die ondernomen zijn n.a.v. het pestprobleem vast in het

(digitaal) leerlingendossier.

3. Inschakelen van externen (fase 2: uitbreiding van zorg)

Indien het pesten blijft voortduren, wordt het CLB, als deskundige, ingeschakeld voor

verder onderzoek. Het kan ook een belangrijke rol spelen bij het in kaart brengen en

het verhelderen van problematische situaties op school. Is de situatie waarover wij

ons zorgen maken een pestsituatie of is er iets anders aan de hand?

Tot slot kan het CLB ook een brug slaan tussen een eventuele externe therapeut en

de school. Sociale vaardigheidstraining kan aanbevolen worden.

(bv STOP-project, rots en water,…)

Het CLB overlegt met de ouders welke hulp nodig is.
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4. Overstap naar een school op maat (fase 3: )

Nadat alle maatregelen uitgeprobeerd zijn, kan er overgegaan worden naar fase 3

van het zorgcontinuüm en kan door de school de geldende tuchtprocedure

opgestart worden (zie schoolreglement)!

In het uiterste geval kan een leerling (tijdelijk) geschorst of verwijderd worden.

Hoe werkt de No-Blame methode?

Mogelijke aanpak waarbij men uitgaat van de verantwoordelijkheid van de groep

om het pesten te stoppen.

SAMENVATTING STAPPENPLAN

STAP 1: MELDING

Het pesten kan gemeld worden via:  leerkracht - ouders - anderen

STAP 2: INGAAN OP MELDINGEN: FILTEREN

Situatie binnen de klasgroep aftasten en juist inschatten: - ruzie - plagerij -

pesten

STAP 3: NO-BLAME GESPREK

3.1 gesprek met slachtoffer

Informatie vragen:

- grote lijnen over wat er juist gebeurd is

- betrokkenen (pester, meeloper, vrienden)

- effect op gepeste

Uitleg geven over de aanpak:

- pesters worden niet gestraft, pesten moet wel stoppen

- afspreken met gepestte wat wel/niet mag verteld worden

3.2 gesprek met betrokken pester(s), meeloper(s), toeschouwer(s)

Slachtoffer neemt niet deel aan het gesprek.

3.3 probleem voorleggen

Geen schuldbespreking, geen feiten, wel bespreking van beleving/gevoelens

slachtoffer.

3.4 verantwoordelijkheid delen

Oproep tot medeverantwoordelijkheid

3.5 voorstel tot handelen
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Elk groepslid stelt een handeling (concreet, realistisch) voor. Voorstellen dienen

geformuleerd te worden vanuit een ik-boodschap.

3.6 voorstel realiseren door de betrokkenen

3.7 evaluatie

* Individuele, korte gesprekken na  1 week

* Indien positieve evaluatie: verdere opvolging van positieve evolutie d.m.v.

evaluatiegesprekken op regelmatige basis.

* Indien negatieve evaluatie: herhaling van stap 3.1 t.e.m. stap 3.7.

Indien evaluatie opnieuw negatief is: overgaan naar stap 4

STAP 4: GESPREK MET OUDERS

4.1 Gesprek zonder kind

4.2 Gesprek in het bijzijn van het kind

STAP 5: OPVOLGINGSGESPREK MET OUDERS, DIRECTIE EN

KLASLEERKRACHT

Indien evaluatie positief: einde opvolging

Indien evaluatie negatief: overgaan naar stap 6

STAP 6: OPVOLGINGSGESPREK MET EXTERNE HULPVERLENING

Opvolgingsgesprek met kind, ouders, klasleerkracht, directie, CLB, externe

zorgverlener…

Achtergrondinfo ivm pesten op school

Algemeen

We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich op school goed voelen.

Toch blijkt uit onderzoek dat een op de vier kinderen uit het basisonderwijs

slachtoffer is van pestgedrag.  Geweld en pesterijen hebben verregaande

gevolgen voor jongeren, tot in hun volwassen leven : angst om te mislukken, een

negatief zelfbeeld, problemen bij het aangaan van relaties.

Ook in de media hoor je regelmatig over ‘pesten’, maar het is echter niet nieuw .

Het is ook geen verschijnsel van de laatste jaren.

Als ouder wil je echter dat je kind dit nooit overkomt. Het is evenmin een pretje

als je hoort dat je kind zelf een pestkop is. En hoe je ook je best hebt gedaan,

hoe pak je als ouder zulke problemen best aan?

Een kind dat gepest wordt, is meestal niet in staat om de situatie zelf te

veranderen.
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Het durft ook niet de stap te zetten naar de volwassenen om te zeggen dat het

gepest wordt. Daarom is het absoluut nodig om in te grijpen en het kind te helpen.

Daar pestgedrag niet alleen schadelijk is voor de slachtoffers, maar ook voor de

Pesters.

Ook kinderen die als ‘toeschouwers’ worden beschouwd lijden onder pesten. Uit

angst voor de pesters gaan ze soms zelfs meedoen aan de pesterijen.

Begrippen : Ruzie, plagen, pesten : wat is het ?

Omdat het belangrijk is dat iedereen hetzelfde verstaat onder het woord ‘pesten’

moet je op zoek gaan naar een definitie. Om tot een definitie te komen, is het

belangrijk dat eerst de verschillen duidelijk zijn tussen ‘ruzie maken’, ‘plagen’ en

‘pesten’.

a) Ruzie maken
- als je van mening verschilt

- niet steeds dezelfde die begint

- niet steeds dezelfde die wint

- er zijn nog momenten van vriendschap

Ruzie maken mag…; hoe raar dit ook klinkt.  Het helpt kinderen om sociale

vaardigheden te ontwikkelen.  Hoe ga je om met agressie, hoe onderhandel je,

wanneer ga je te ver ? Terwijl ze ruzie maken, zoeken ze immers hun positie in de

samenleving.  Kinderen worden sterker als ze zelf een goede oplossing kunnen

vinden.

b) Plagen
- is onschuldig en gaat vaak samen met humor

- niet om te kwetsen of een ander pijn te doen, is te verdragen

- er is geen machtsongelijkheid, speelt zich af tussen gelijken

- is tijdelijk

- is meestal één tegen één

c) Pesten
- men wil bewust iemand kwetsen en kleineren

- altijd dezelfde die begint en wint

- het is om te kwetsen, opzettelijk

- gebeurt herhaaldelijk, stopt niet meteen

- een groep zoekt meestal één slachtoffer

Pesten is berekend iemand pijn willen doen, iets vernielen of iemand laten merken

dat hij waardeloos is.  En dat gebeurt telkens opnieuw ! De pestkoppen zijn

meestal dezelfde, de slachtoffers ook……;
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Signalen herkennen van slachtoffers en pesters

Mogelijke signalen van slachtoffers

· ze lijken niet echt vrienden te hebben

· ze worden vaak als laatste gekozen

· ze geven een onzekere indruk

· ze zien er ongelukkig uit

· ze worden vaak uitgelachen

· hun bezittingen worden beschadigd

· ze komen niet graag naar school

· ze vertonen thuis een gewijzigd gedrag

Mogelijke signalen van pestkoppen

· ze proberen te overheersen in allerlei situaties

· ze zijn vaak tegendraads

· ze aanvaarden geen tegenwerking

· ze doen heimelijk

· ze spotten, lachen iemand uit

· ze intimideren

· ze maken dingen stuk

· ze roddelen

· ze sluiten iemand uit

Het nieuwe pesten: cyberpesten

Cyberpesten is pesten via gsm of internet: iemand beledigende of bedreigende

mails of sms’jes sturen, roddels verspreiden, inbreken in een computer, iemand

uitsluiten in chatgroepen (msn). Cyberpesten is harder dan het klassieke pesten.

Het stopt niet, het gaat verder buiten de schoolmuren. Kinderen voelen zich

nergens meer veilig, ook thuis niet.

Preventieve aanpak voor cyberpesten

> Geef nooit persoonlijke informatie door op het internet zoals je achternaam,

adres, telefoonnummer of gegevens van onze school zonder toestemming van

meester of juf.

> Voor e-mail geldt ook het briefgeheim, maar omdat meesters en juffen

verantwoordelijk zijn voor jou, mogen ze je e-mails die je van op school verstuurt,

bekijken.

> Je gebruikt e-mail slechts voor schoolse opdrachten.
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> Chatten op school is niet toegestaan. Dat mag alleen als je juf of meester

opdracht geeft of toelating geeft om te chatten.

> Als je chat, gebruik je steeds een taal waarbij de ontvanger zich goed voelt. De

juf of meester mag achter je rug meekijken.

> Als je boodschappen ontvangt waarbij je je niet prettig voelt, vertel je dit

onmiddellijk aan de meester of juf.

> Maak nooit afspraken met iemand die je ”online” op het internet hebt ontmoet!

Je weet immers niet wie deze persoon is en wat zijn bedoelingen zijn, ook als is

hij heel vriendelijk

Adviezen naar ouders

School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. Toch

moet iedere partij waken over haar eigen grenzen. Het kan nooit de bedoeling zijn

dat ouders op school (en ook niet aan de poort of op de weg naar school of thuis)

eigenhandig het probleem willen oplossen.

advies 1

Indien je erachter komt dat je kind zijn probleem niet durft melden op school,

probeer je kind dan toch te stimuleren om naar een leerkracht toe te stappen.

advies 2

Als dit niet lukt, neemt je best zelf contact op met de school. Je kan als ouder

steeds terecht bij de klasleerkracht, directie of zorgleerkracht.

advies 3

Blijf thuis tijd maken om met je kinderen over het probleem te praten en laat hen

duidelijk aanvoelen dat je achter de aanpak van de school staat. Geloof samen dat

er een eind aan het pesten zal komen.

advies 4

Tracht door gerichte vragen te stellen de situatie zo goed mogelijk in te

schatten. Er zijn steeds verschillende partijen met elk hun eigen verhaal.
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advies 5

Geef als ouders zelf het goede voorbeeld. Praat erover en stimuleer je kind om

voor zichzelf en anderen op te komen, op een positieve manier.

advies 6

Bespreek ook de gevolgen van pestgedrag en laat duidelijk je afkeuring blijken.

Reageer positief op elke gedragsverbetering, hoe miniem ook.

Specifieke pestpreventie

Doel : PESTEN voorkomen en bespreekbaar maken

Er bestaat heel wat preventiemateriaal rond het thema pesten. Door hierrond te

werken, spoor je kinderen aan om na te denken over pestgedrag en de gevolgen

ervan. Specifieke éénmalige activiteiten rond het thema pesten zullen weinig tot

geen effect hebben als ze niet worden gekaderd in een beleid rond pesten en een

ruimer beleid rond welbevinden.

Vlaamse Week tegen Pesten

Ieder jaar organiseert het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten de Vlaamse

Week tegen Pesten. Het netwerk hoopt een aanzet te geven om over pesten te

praten door voorafgaand aan en tijdens de Week campagnemateriaal en

actiefiches te verspreiden. Ketnet en sinds dit jaar ook WAT WAT werken mee

om de Week aanwezig te laten zijn in de leefwereld van kinderen en jongeren.

STIP IT (het zetten van 4 stippen op de hand) laat anderen zien dat je pesten

niet oké vindt, zodat een krachtige vuist tegen pesten gemaakt kan worden. De 4

stippen staan voor de volgende stellingen uit het Manipest:

– Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen.

– Ik praat erover als pesten mij verdrietig of bang maakt.
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– Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!

– Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.

Enkele boeken rond pesten
6 -7 – jarigen 

Altijd moeten ze mij hebben Rien Broere
Eigen schuld, dikke bult Ton Van Reen
Ga jij maar op de gang Jacques Vriens
Ga weg, Rik! Claudia De Boer
Ik en mijn monster Mathijs Beentjes
Kleine Klaas en de grote vis. Dolf Verroen
Pas maar op of ik eet je op! Gil Vander Heyden
Reus Hak wil Miet in de pan. Brigitte Minne
Te groot voor een noe-noe. Jill Murphy
De wraak van Ellie en Nellie. Rindert Kromhout

8 – 9 – 10 – jarigen
 

Benen in de kast Heleen Vissinga
Daniel Yvonne Van Emmerik
Drie is te veel Rita Tornqvist
De folterkamer Eva Polak
Hippo Marc De Bel
Juffrouw Verdorie Patricia David
Mijn neefjes zijn wolven Wally De Doncker
Morgen word ik heks Kathleen Vereecken
Pudding Tarzan Ole Lund Kirkegaard
De tasjesdief Miek Van Hooft
Treiterkoppen Mieke Van Hooft
Kwelduivels Guy Didelez

11 – 12 – jarigen
 

Alles mag Eva Polak
De derde kans Jac LInders
Eigen schuld Chris Bos
En de groeten van groep acht Jacques Vriens
FC Appelflap Joachim Friedrich
Een klap voor je kop Ulf Stark
Later wil ik stuntman worden Detty Verreydt
Mansoor, of hoe we Stina bijna dood kregen Bart Moeyaert

https://www.klascement.net/video/52257/waarom-kortfilm-over-pesten/

https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/27898/antipestlied/

https://www.klascement.net/thema/nee-tegen-pesten?previous#object_65387

https://kieskleurtegenpesten.be/een-jaar-lang

https://kieskleurtegenpesten.be/de-week

https://www.klasse.be/reeks/pesten/
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https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/53859/pesten-muzische-ver

werking/

http://www.sorrybox.be/v2/index.php

Bronnen :

Pesten stoppen stap voor stap
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