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ANTI-PESTBELEID 

OP WEG NAAR EEN WARM SCHOOLKLIMAAT 

WAAROM EEN ANTI-PESTBELEID?  

Met een anti-pestplan willen we als school laten zien dat wij pesten ernstig 

nemen en aanpakken. Direct optreden tegen pesten geeft een duidelijk 

signaal dat pesten op school niet wordt getolereerd. 

 

Door het anti-pestplan te volgen ontstaan er een samenwerking tussen alle 

betrokkenen: schoolteam, pester, gepeste, overige klasgenoten en ouders. 

 

Met ons plan van aanpak willen we leerlingen, collega’s en ouders duidelijk-

heid bieden over hoe pesten wordt voorkomen en hoe gehandeld wordt 

wanneer er gepest wordt.   

INHOUD: 
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EHBPesten: tips voor ouders .. 
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BRONNEN 

• teamvergaderingen 

• Schoolvisie BvL 

• Www.Klasse.be 

• Schoolvisie De Kei 

Binnen onze schoolvisie geloven wij in een preventieve aanpak waarbij 

we willen werken aan een “goed-gevoel-school” waar pesten geen of 

weinig kans maakt.  

In deze visietekst geven we informatie over waarom een anti-pestbeleid 

belangrijk is en hoe we dit als school concreet aanpakken..  



Pesters rekenen erop dat de leerlingen in de buurt (meelopers) niet tus-
senbeide komen of net meedoen. Dat kan door hun voorbeeld te volgen, of 
door het pestgedrag nog te versterken met gelach, gejuich, … 

Kinderen en jongeren die pesten, zijn vaak onzeker en op zoek naar macht. 

Die proberen ze te verkrijgen door anderen te viseren.  

Ze verantwoorden hun gedrag vaak tegenover zichzelf en vinden allerlei 

redenen om te pesten: 

 

- De manier van spreken of houding van een ander  

- Slechte of net zeer goede schoolresultaten 

- Etnische afkomst: huidskleur, geloof, taal, … 

- Socio-economische factoren: beroep ouders, armoede, … 

- De vriendenkring 

- Een uitzonderlijke mentale of lichamelijke eigenschap 

- Het voorkomen of de kledij 

WAT IS PESTEN? 

REDENEN VOOR PESTGEDRAG 

 

  

Wat betekent pesten precies? Wat is het verschil met plagen? Waarom 

pesten jongeren en kinderen? En welke vormen bestaan er? 

 

Pesten is gewelddadig en meestal herhaald gedrag van 1 of meerdere 

personen, met de bedoeling om de andere(n) te kwetsen. De schade kan 

psychologisch, seksueel, lichamelijk of sociaal zijn. 
Wie wordt gepest, kan zich meestal niet verdedigen. Er is sprake van 

een ongelijke (of als ongelijk ervaren) machtsverhouding tussen diegene 

die pest en de gepeste. 

 

Plagen gebeurt spontaan en duurt niet lang. Het gaat vaak om humor en 

aandacht vragen. Bij plagen zijn beide partijen gelijk aan elkaar. Het is niet 

altijd leuk, maar zeker nooit bedreigend.  
 

 

Eerste hulp bij pesten 
  
Tips voor ouders: 
 

Een kind dat gepest wordt, heeft 

nood aan begrip, troost en hoop. 

De school kan dit niet alleen 

oplossen.  

Met 3 basishandelingen kunnen 

ouders hun kind de eerste hulp 

bieden.  

Concreet: 

• Neem het verhaal ernstig.  

• Bied je kind troost en laat 

hem/haar weten dat hij/zij er 

niet alleen voor staat. 

• Geef je kind nooit de schuld. 

Toon begrip. 

• Bespreek de stappen die je zal 

ondernemen. Zo geef je je kind 

weer hoop. 
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Pesten gebeurt in levende lijve of via elektronische, geschreven of andere 

kanalen. Het neemt verschillende vormen aan: 

• Verbaal pesten: kwetsende opmerkingen maken, schelden, dreigende 

taal gebruiken, haat zaaien, … 

• Fysiek pesten: slaan, schoppen, duwen, ... 

• Materieel pesten: materiaal van anderen beschadigen of stelen 

• Sociaal en relationeel pesten: uitsluiten, roddels of geruchten ver-

spreiden, … 

• Elektronische vormen van pesten noemen we cyberpesten. Dat gebeurt 

onder meer via computers, gsm’s en smartphones, tablets en spelcon-

soles.  

Vb Het gebruik van iemands identiteit om in zijn of haar naam online in-

houd en berichten te verspreiden, bijvoorbeeld via Facebook. 

 Of Beledigende, kwetsende of bedreigende foto’s, video’s of persoonlijke 

gegevens van iemand. Die worden gepost op een socialenetwerksite, naar 

andere personen doorgestuurd via een app of gepubliceerd op een web-

site. 

DREMPELS VERLAGEN 

Als team vinden wij het belangrijk 

dat kinderen durven spreken, 

 Indien ze gepest worden of zien  

Pesten.  

 

Veel voorkomende drempels zijn: 

 

-  Ze schamen zich voor wat  

hen overkwam. 

- Ze zijn bang voor wat hen  

overkomt 

- Ze vrezen ergere pesterijen uit 

wraak 

- Ze denken dat ze zelf de schuld  
krijgen 
- Ze kunnen moeilijk inschatten  
Welke handelingen of uitspraken 
Aanvaardbaar zijn. 
 
 
 

 

 

VORMEN VAN PESTEN 



 AFSPRAKEN EN LEEFREGELS OP 
ONZE SCHOOL: 

 

 

•Ik praat verzorgd en beleefd.  

•Ik durf zeggen hoe ik mij voel.  

•Ik kom voor mijn mening uit.  

•Ik respecteer de mening van anderen.  

•Ik aanvaard wat de meerderheid beslist  

•Ik zie wat er gebeurt tijdens een conflict 

en tracht positief te reageren.  

•Ik moedig aan, help en ondersteun 

zoveel ik kan.  

•Ik aanvaard oprechte, opbouwende 

opmerkingen.  

•Ik leef me in in de wereld van anderen.  

•Ik vermijd uitsluiting tijdens een spel of 

zoek naar een oplossing zodat iedereen 

tevreden is.  

•Ik speel eerlijk en houd me aan de afspra-

ken.  

•Ik overleg bij een conflict en zoek actief 

naar een oplossing.  

•Ik speel voorzichtig op de speelplaats.  

•Ik kom op tegen onrecht: bij mezelf en bij 

anderen.  

•Ik heb respect voor het bezit van an-

deren.  

•Ik scheld niemand uit.  

•Ik lach niet met de fouten van anderen.  

•Ik pest niet en zet niemand aan tot pes-

ten.  

•Ik praat eerlijk over meegemaakte of 

geziene pestgedrag met mijn leerkracht en 

ouders en houd geen informatie achter.  

 

 

 

1 VIA EEN TALENTGERICHTE AANPAK NAAR 
EEN TOTALE ONTWIKKELING 

Niet alleen maakt elke leerkracht van haar klasje een goed-gevoelplekje 

maar ook trachten we de speelplaats zo in te richten dat er uitgenodigd 

wordt tot spelen i.p.v. pesten. De spelotheek geleid door de oudere kin-

deren draagt daar zeker toe bij. Dansen op ons podium, klauteren op het 

balkenparcour, voetbal of basket… het draagt allemaal bij tot een fijne recre-

atie. 

We streven ook naar een aangename schoolomgeving met meer groen. 

Samen met de oudervereniging zet het MOS-team zich in om van De Kei 

een groenere school te maken. Meer daarover in ons MOS-beleidsplan. 

Door kinderen verantwoordelijkheid, 

vertrouwen en de kans om hun tal-

enten te ontdekken,trachten wij een 

warm schoolklimaat te creëren.  

Hoe pakken wij dit aan? 

Met ons jaarthema willen we dat elk 

kind zich goed voelt. Er zijn 

2 belangrijke pijlers: je talenten ontdek-

ken en je bewust worden van je rol in 

het grotere geheel van de klas en de 

school.  

 

Als kinderen sociaal en emotioneel 

sterk staan, gaan ze minder snel nega-

tief gedrag vertonen. Daar geloven 

we sterk in. 

 

Kinderen die zich goed voelen, gaan 

positief met elkaar om én leren beter.  

Zelfvertrouwen groeit als je je talenten 

kent.  

3 BEWUSTWORDING EN NAZORG 

2 DE SCHOOLOMGEVING 

Jammer genoeg zijn pestsituaties nooit volledig uit te sluiten.  

Door een aantal systematische bewustwordingsmomenten proberen we dit 

sterk te verminderen. Binnen het team wordt er in elke klas veel aandacht 

geschonken aan deze problematiek. Het blijft niet alleen bij De Week tegen 

Pesten, waar we uiteraard ook aandacht aan schenken.  

Gemeld pestgedrag wordt steeds aangepakt in de klas, met het zorgteam 

en met uitbreiding naar het hele team. Hierbij werken we met een herstel-

gerichte aanpak. 

 

ONZE AANPAK: WEINIG KANSEN 

BIEDEN AAN PESTEN DOOR EEN 

WARM SCHOOLKLIMAAT 



Kinderen die toch volharden in de boosheid, zullen in sanctionering 

terecht komen, zoals vermeld in het schoolreglement. 

Stappen bij aanhoudend pestgedrag: 

-Overleggen met de zorgcoördinator en de directeur.  

-Een gesprek met de ouders organiseren om het probleem duidelijk 

te stellen en medewerking te vragen.  

-Deskundige hulp inschakelen van het CLB.  

-De pester op een gepaste wijze aanpakken: tijdelijk uit de groep ha-

len, geen deelname aan (leuke) groepsactiviteiten  

-In extreme gevallen kan de leerling geschorst of verwijderd worden 

(zie schoolreglement).  

HELP, IK WORD GEPEST! 

Als je wordt gepest, denk je mis-

schien dat het nooit zal ophou-

den.Je hebt geen schuld aan 

pesten, hoewel je dat misschien 

wel denkt. 

Maar je hebt misschien wel iets in 

je gedrag dat pesters aantrekt. Dit 

gedrag kan je proberen verande-

ren. Niemand heeft het recht om 

aan je te komen. Niemand heeft 

het recht om je te pesten. Het is 

ook niet gemakkelijk om pesten te 

stoppen, maar het kan wel. Maar 

jij kunt dat niet in je eentje. Ande-

ren moeten je daarbij helpen. 

Vertellen dat jij of anderen ge-

kwetst, getrapt, geslagen of ver-

nederd wordt/worden, is nooit 

klikken. Je hebt volwassenen no-

dig om het pesten te stoppen. 

De leerkracht zal altijd naar je luis-

teren. 

 

Hier vind je een aantal tips : 

1.Neem iemand in vertrouwen 

en zoek steun. ... 

2.Zeg duidelijk dat je niet wil dat 

hij/zij meteen iets onderneemt. ... 

3.Kom voor jezelf op! ... 

4.Zorg dat je niet alleen bent. ... 

5.Geef jezelf niet de schuld. ... 

6.Schrijf op hoe je je voelt over de 

pester en de pesterij. ... 

7  Praat erover met anderen. 

SANCTIES 

  5 

Jullie zijn nog steeds de grootste 

groep. Voor jullie is het heel wat 

gemakkelijker om er iets aan te doen 

dan voor de pestkoppen en de zon-

debokken. 

Doe een ander niet aan wat je zelf 

niet graag hebt. 

Als jullie niet meedoen, staat de 

pester alleen. Als die alleen staat en 

ziet dat er niemand meedoet, dan 

gaat ‘de lol’ in pesten redelijk snel 

over. 

Vertellen aan volwassenen dat ande-

re kinderen gekwetst, getrapt, gesla-

gen, vernederd worden, is niet klik-

ken. 

 

Denk even na: 

 Waarom doe je eraan mee? 

-Ben je bang om zelf gepest te wor-

den?   

-Hoop je zo meer vrienden te krij-

gen?   

-Geloof je dat je echte vrienden krijgt 

door anderen te kwetsen?   

 Wat zou je eraan kunnen doen? 

-Praat er met iemand over: ouders, 

juf, meester, vriend(in), …      

- Zeg duidelijk: Hou op, je kwetst 

hem/haar. Dit is echt niet leuk.   

TIPS VOOR  
IEDEREEN DIE WEL 
EENS MEEDOET 



Beste pester, 

Het begon misschien met een grap waar heel de klas mee lachen moest en daarna ging het nog een stapje ver-

der. Je deed maar door. Misschien wil je ermee stoppen. Maar je weet niet goed hoe je dat juist doet. Heb je al 

gemerkt dat de kinderen waarmee je “grapjes uithaalt” het echt niet prettig vinden? Heb je al eens geluisterd naar 

wat ze zeiden? Je bent wel volledig verantwoordelijk voor alles wat je doet, al denk jij misschien dat ze het uitlok-

ken. Je hebt niet het recht om iemand anders te pesten. Je moet er dus mee stoppen. Pestkoppen die zich niet 

kunnen houden aan de afspraken hebben hulp nodig om met zichzelf om te gaan. 

 

Denk even na: 

Waarom pest je? 

-Wil je groter, sterker, baziger zijn dan de rest?   

-Heb je angst omdat jij zelf gepest zou kunnen worden als je niet pest?   

-Heeft men jou gepest en wil je dit nu terug doen?  

-Vraagt men aan jou om met iemand wat uit te steken?  

-Ben je ergens boos om, maar durf je dat niet te zeggen?  

 

Wat zou je eraan kunnen doen? 

-Wat zou jou kwaad kunnen maken? Kun je daar niets aan verhelpen?   

-Ga naar een sportclub om je energie kwijt te kunnen.    

-Praat er met iemand over: ouders, een juf, iemand die je aardig vindt, vriend(in).   

-Lees een boek over pesten.   

-Weet dat elke conflictsituatie aanleiding is tot een gesprek.   

 

 
Tot slot, 

Willen we een warme oproep doen aan  allen die 

betrokken zijn bij onze leerlingen, om pestgedrag 

te melden. Zo maken we van onze school een 

warme school. 

Bedankt, 

Team De Kei 

 

 

Contact: 

 

• Directie Laura Cappelaere 

• Klasjuffen (via smartschool) 

• Zorgteam: 

Martine Van Heuverzwijn (kleuters) 

Jana Fostie (onderbouw) 

Leen Priem (bovenbouw) 


