
De Watermolen 

Wat doen wij op school tegen 

pestgedrag? 



Wat is pesten? 

• Niet eerlijk 

• Pesten doet pijn 

• Blijft doorgaan 

• Gebeurt steeds opnieuw 

• De pester weet wat hij doet 



5 Stappen 

1. Afspraken met de groep 

2. Juf helpt 
 

3. De directeur helpt 

 
4. Als niets helpt 

5. Politie 
 



1. Afspraken met de groep 

• Na iedere vakantie maken wij klassenregels over 

respect, grenzen, hoe we elkaar aanspreken en het 

gebruiken van geweld. 

• Geef aan als je iets niet wilt 

• “Stop, houd op, ik wil het niet.” 

• “Stop, heb je mij niet gehoord?” 

• “Als je niet ophoudt, ga ik naar mijn juf of meester” 



2. Juf helpt 

• Praat met je ouders of je juf. 

• De juf praat met de pester over zijn/haar gedrag. 

• De juf praat met de gepeste over hoe je hier goed 

mee om kunt gaan. 

• De ouders van de pester en het gepeste kind worden 

verteld wat er is gebeurd. 

• De pestsituatie wordt in de groep besproken. 

• De directeur wordt verteld wat er is gebeurd. 

 



3. De directeur helpt 

• De directie praat met iedereen die er wat mee te 

maken heeft 

• Samen met de ouders van de pester en gepeste kind 

wordt naar een oplossing gezocht. 

• Je kunt het goedmaken door heel duidelijk te maken 

dat je spijt hebt en te helpen om de gepeste zich 

weer goed te laten voelen.   

• Bij ernstige gevallen kan je worden geschorst, of 

moet je naar een andere groep of word je van school 

gestuurd. 



4. Als niets helpt? 

• Dan praten je ouders met de contactpersoon van de 

school. 

• Die legt uit hoe je ouders een klacht kunt indienen 

over hoe er met het pesten wordt omgegaan. 



5. Politie 

• Wat buiten de school niet mag, mag ook binnen de 

school niet. 

• Bijvoorbeeld mensen bedreigen of geld afpakken 

• De school kan dan met de politie gaan praten. 

• Ook ouders kunnen met de politie gaan praten. 


