
Pestprotocol 

Voor de ouders 
 
Signaleren  
Signalen die erop kunnen wijzen dat een kind gepest wordt: Als een kind… 

• niet meer naar school wil  

• niets meer over school vertelt  

• nooit andere kinderen mee naar huis neemt   

• op school slechtere resultaten haalt dan vroeger   

• vaak dingen kwijt is of met kapotte spullen thuis komt.   

• vaak hoofdpijn of buikpijn heeft  

• blauwe plekken heeft op ongewone plaatsen   

• niet wil gaan slapen, veel wakker wordt of nachtmerries heeft  

• haar of zijn verjaardag niet wil vieren.  

• niet wil buiten spelen   

• niet alleen een boodschap durft te doen.   

• niet meer naar de club of speeltuin wil gaan   

• bepaalde kleren absoluut niet meer aan wil  

• thuis prikkelbaar, boos of verdrietig is 

Wanneer u dit signaleert, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. Het is 

niet zeker dat uw kind gepest wordt, maar het is wel belangrijk om over de signalen 

met de leerkracht van uw kind te praten.  

 
Uw kind is slachtoffer, wat te doen: 

• Laat uw kind voortdurend weten dat u van hem houdt.  

• Geef aan dat het kind het beste niet kan reageren.  

• Leer het kind voor zichzelf op te komen.  

• Bedenk samen met uw kind antwoorden of pakkende opmerkingen.  

• Bespreek welke situaties het kind het beste kan vermijden.  

• Laat uw kind de gevraagde spullen geven.  

• Maak complimenten elke keer als uw kind iets goed doet.  

• Geef het kind verantwoordelijkheden.  

• Stimuleer het ontwikkelen van sociale vaardigheden.  

• Schakel de school in.  

• Schakel indien nodig hulp van externen in. 
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Uw kind pest, wat te doen: 

• Praat met uw kind.  

• Maak duidelijk dat u het gedrag niet accepteert.  

• Achterhaal oorzaken.  

• Probeer het kind te laten beseffen wat hij aanricht.  

• Besteed aandacht aan uw kind.  

• Leer ander gedrag aan.  

• Geef het goede voorbeeld.  

• Schakel de school in. 

• Schakel indien nodig hulp van externen in. 
 
 
Stappenplan voor de school: 
 

1. Wij nemen het  probleem serieus. 

2. Er wordt een gesprek gevoerd met het slachtoffer.  

3. Er wordt een gesprek gevoerd met de pester.  

4. Er wordt een gesprek gevoerd met omstanders.  

5. Er worden gepaste maatregelen genomen. 

6. Er vinden regelmatig gesprekken met de ouders plaats over de voortgang.  

7. De kwestie wordt in het team besproken.  

8. Er wordt altijd een verslag gemaakt van de incidenten, de gesprekken en de 

genomen maatregelen.  

 
 


