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Anti-Pestprotocol 
 

1. Inleiding 
Pesten is een complex probleem dat met name door de groei van sociale media toegenomen is. 

Doordat (digitaal) pesten ook nog eens regelmatig buiten schooltijd plaatsvindt, is het voor onze 

medewerkers lastig om het te signaleren en aan te pakken. Dat betekent dat er goed moet worden 

samengewerkt tussen school en ouders/ verzorgers enerzijds en anderzijds dat leerlingen moet 

worden geleerd hoe zij kunnen aangeven dat zij zich gepest voelen, of merken dat er in hun omgeving 

wordt gepest.  

Als De Groote Aard doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat leerlingen zich veilig voelen in 

onze school en pesten te voorkomen. Zo hebben we in de gedragscode De Groote Aard beschreven 

hoe we met elkaar omgaan. Inclusief een aantal gedrag- en attituderegels. De gedragscode biedt 

duidelijkheid over wat de organisatie van medewerkers verwacht. Voor kernmedewerkers omvat de 

gedragscode tevens de handelswijzer conflict hantering en diverse protocollen. 

We hebben een anti-pestcoördinator die o.a. beleidsadviezen geeft en fungeert als klankbord voor 

collega’s die vragen hebben over pesten en de aanpak ervan. Tevens hebben we een aanspreekpunt 

pesten, die er is voor alle leerlingen en ouders/verzorgers van leerlingen die te maken krijgen met 

pesten. Zij moeten bij iemand terecht kunnen op school. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat 

het pestprobleem wordt aangepakt en dat ze veilig naar school kunnen.  Beide rollen zijn belegd bij 

de intern begeleiders van De Groote Aard. Ook kan er advies gevraagd worden aan de 

vertrouwenspersoon binnen het team. De namen zijn te vinden op de website (Informatie > Team) 

van De Groote Aard.  

 

2. Doel pestprotocol  
Door bewust aandacht te besteden aan het onderwerp pesten willen we het pesten op onze school 

voorkomen. Hierbij is een actieve houding een vereiste. Dit protocol is een onderdeel van het totale 

veiligheidsplan en heeft als doel dat: 

• alle leerlingen zich veilig kunnen voelen tijdens hun schoolperiode, zodat zij zich optimaal 

kunnen ontwikkelen.  

• regels en afspraken duidelijk zijn zodat leerlingen, medewerkers en bezoekers, als er zich 

ongewenste situaties voor doen, elkaar kunnen aanspreken op deze regels en afspraken.  

• Alle teamleden en de oudergeleding van de MR het beleid zoals beschreven in dit 

pestprotocol onderschrijven en uitdragen.  

 

3. Wat wordt onder pesten verstaan? 
Onder pesten verstaan wij het gedrag van één of meer personen, die gedurende langere tijd een 

andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe brengen. Dit kan variëren van 

woordgrapjes tot structureel geweld en afpersing zowel in concrete situaties als digitaal bijv. via 

sociale media.  

Pestgedrag wordt niet persé gedefinieerd door de handeling zelf, maar meer door de bedoeling van 

die handeling (schaden, buitensluiten).  

 

Het verschil tussen pesten en plagen:  

Bij plagen is sprake van incidenten. Het gebeurt doorgaans in het zicht van medewerkers. Wanneer 

er geplaagd wordt kan diegene die geplaagd wordt meelachen. Het gaat niet ten koste van een ander. 

Wanneer er gepest wordt gaat dit ten koste van de gepeste persoon, er kan dus niet worden 

meegelachen. Pesten gebeurt systematisch: een aantal keren per week, een keer per week of 

regelmatig. Het gebeurt veelal achter de rug van medewerkers. Daarom weten medewerkers zelden 

uit zichzelf wat er zich precies afspeelt tussen de kinderen onderling. De leerkracht of onderwijs 

assistent moet hierover worden geïnformeerd door de leerling zelf of diens wettelijke 

vertegenwoordiger.   
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4. Een veilig schoolklimaat 
De Groote Aard wil leerlingen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich positief kunnen 

ontwikkelen. Preventief doen we er alles aan om te zorgen voor veiligheid, geborgenheid, rust en 

structuur. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle leerlingen in de 

gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!  

 

Aan het begin van ieder schooljaar wordt ingezet op groepsvormende activiteiten zo proberen we 

een positief groepsklimaat te creëren, waarin elke leerling zich kan ontplooien en een positief 

zelfbeeld kan ontwikkelen. Van belang hierbij zijn het vormen van groepsregels, die aansluiten bij 

onderstaande schoolregels welke gelden op school en tijdens activiteiten onder verantwoordelijkheid 

van de school. We verwachten dat er een preventieve werking uitgaat van de schoolregels en 

spreken degene, die zich niet aan de regels houden, daarop aan.  

• We komen op tijd 

• Wij luisteren naar elkaar 

• We helpen elkaar als dit gevraagd wordt 

• Bij stop houd je op 

• Wij ruimen alles op 

• We zijn betrouwbaar 

• Iedereen mag meedoen 

• We lossen het samen op 

Bij het toepassen van de regels wordt rekening gehouden met de leeftijd en het niveau van de 

leerlingen. Wekelijks wordt één regel expliciet centraal gesteld door deze zichtbaar op te hangen in 

de klaslokalen en personeelsruimte. In de groepen wordt deze regel met de leerlingen besproken 

zodat de betekenis ervan duidelijk wordt a.d.h.v. concrete situaties. 

Wanneer dit nodig is, maar zeker na elke vakantie (herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie) wordt 

er opnieuw aandacht besteed aan een positief groepsklimaat. Voor de start van een nieuw schooljaar 

wordt dit in de jaarplanning opgenomen. Voor iedere vakantie wordt dit opnieuw middels het week-

bulletin ter herinnering onder de aandacht gebracht bij de leerkrachten. 

 

Een belangrijk pedagogisch uitgangspunt is dat alle leerlingen op De Groote Aard met respect met 

elkaar leren omgaan. Aan dat leerproces wordt gedurende dagelijkse situaties als vanzelfsprekend 

veel aandacht geschonken. Ook wordt er expliciet aandacht aan besteed in de lessen. In de 

vakoverstijgende groepsplannen gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling staat planmatig 

doelgericht beschreven hoe hier in de groepen expliciete directe instructie op wordt gegeven. Als 

richting gevers hierbij wordt gebruik gemaakt van onderstaande vakoverstijgende CED leerlijnen, die 

tevens gebruikt worden om de ontwikkeling systematisch te volgen. In iedere planperiode plannen de 

leerkrachten concrete doelen uit de volgende leerlijnen.  

 

SO 

Vakgebied Sociale en emotionele ontwikkeling 

→ Zelfbeeld 

Kerndoel 1 (2): De leerlingen leren met behoud van het gevoel voor zelfvertrouwen en zelfwaarde-

ring omgaan met de eigen mogelijkheden en beperkingen. 

1. Jezelf presenteren 

2. Een keuze maken 

3. Opkomen voor jezelf 

4. Omgaan met gevoelens 

→ Sociaal gedrag 

Kerndoel 2 (3): De leerlingen leren omgaan met anderen. 

2.1 Ervaringen delen 

2.2 aardig doen 
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2.3 omgaan met ruzie 

 

Vakgebied Spelontwikkeling 

Kerndoel 1 (4): De leerlingen leren zich oriënteren op hun omgeving door middel van spel 

1. leren (samen)spelen 

 

VSO 

Vakgebied leren leren 

→ leren functioneren in sociale situaties 

Kerndoel 8: De leerling leert op adequate wijze om te gaan met eigen gevoelens en wensen 

8.1 omgaan met gevoelens 

8.2 omgaan met je mogelijkheden beperkingen 

Kerndoel 9 De leerlingen leert respectvol en verantwoordelijk om te gaan met anderen. 

9.1 respectvol en verantwoordelijk omgaan met anderen 

9.2 omgaan met conflicten. 

 

Aanvullend hierop wordt ongeveer 6 tot 8 weken na de start van een schooljaar of plaatsing van een 

nieuwe leerling, de CITO SEO (SO – ZML en VSO – ZML) ingevuld door de leerkrachten. Met be-

hulp van dit instrument wordt inzicht verkregen in de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leer-

lingen. De uitslag wordt tijdens de groepsbespreking SEO met de intern begeleider besproken en zo 

nodig worden er acties ondernomen om het welbevinden van leerlingen en hun sociaal emotionele 

ontwikkeling te optimaliseren. 

 

In de maand mei van ieder schooljaar wordt op schoolniveau door de leerlingen de vragenlijst 

Qschool (V)SO voor ZML onderwijs ingevuld. Hiermee brengen we de tevredenheid van onze leer-

ling over het onderwijs, de sfeer op school en hun sociale veiligheid overzichtelijk in beeld. De op-

brengsten hiervan worden besproken in het MT en met teamleden gedeeld. Waar nodig worden ver-

volg acties uitgezet. 

 

 

5. Indien er toch sprake is van pesten op school  
Pesten kan helaas ook op onze school voorkomen. Als De Groote Aard willen wij pestgedrag op 

onze school serieus aanpakken.  

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn; 

• Als pesten en pestgedrag plaatsvindt, ervaart de school dat als een probleem voor alle 

betrokkenen.  

• De school heeft een inspanningsverplichting om pestgedrag te voorkomen en aan te pakken 

door het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat waarbinnen pesten als ongewenst 

gedrag wordt gezien en niet wordt geaccepteerd.  

• Alle medewerkers zijn alert op pestgedrag. Indien pestgedrag optreedt, nemen zij duidelijk 

stelling en ondernemen actie tegen dit gedrag. De verantwoordelijkheid ligt bij de 

leerkrachten. De leerkracht kan indien gewenst een onderwijs assistent hierin om 

ondersteuning vragen. 

• Wanneer pesten optreedt, voert de school het pestprotocol uit.   

• Het pestprotocol wordt door het hele team en de oudervertegenwoordiging onderschreven 

en aan alle ouders ter inzage aangeboden via de website en een verwijzing in de schoolgids. 

 

Het specifieke van pesten is gelegen in het bedreigende en vooral systematische karakter. We 

spreken van pestgedrag als het daarnaast ook nog regelmatig gebeurt, waardoor de veiligheid van de 

omgeving van een leerling wordt aangetast. De inzet van het pestgedrag is altijd macht door 

intimidatie. Bij dit echte pestgedrag zien we ook altijd de volgende rolverdeling terug bij een aantal 

betrokkenen te weten; de pester, de gepeste leerling en de toeschouwers 
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Signaleren van pesten;  

Leerkrachten en onderwijsassistenten hebben een sleutelrol in de aanpak van het pesten. Zij zijn de 

eerstverantwoordelijken. Het is belangrijk dat zij pesten vroegtijdig signaleren en effectief bestrijden.  

 

In de meeste gevallen dat een leerling zich gepest voelt, heeft de ‘pester’ niet de bedoeling de ander 

pijn te doen. Wanneer de gevolgen voor de gepeste duidelijk worden gemaakt aan de pester, zijn de 

meeste leerlingen bereid hiermee te stoppen. En als dat niet voldoende is, dan wordt duidelijk 

gemaakt wat de sociale gevolgen voor de pester zelf zullen zijn (cruciaal in het ontstaan en het in 

stand houden van pesten zijn de reacties van leeftijdsgenoten op de pester. Zolang deze het pesten 

blijven aanmoedigen, is het voor de pester moeilijker om hiermee te stoppen. Heerst er in een groep 

een mentaliteit van respect en vertrouwen, dan zal er minder gepest worden dan wanneer er een 

onveilige sfeer heerst, waarin leerlingen zich moeten bewijzen en bezig zijn met hun status in de 

groep). Pesten gebeurt veelal achter de rug van degene die kan ingrijpen, zoals een vader/moeder of 

leerkracht.  

 

Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:  

• altijd een bijnaam, nooit bij de eigen naam noemen  

• zogenaamde leuke opmerkingen maken over iemand 

• een leerling voortdurend ergens de schuld van geven  

• smiespelen, beledigen  

• opmerkingen maken over kleding  

• buiten sluiten, isoleren  

• buiten school opwachten, achterna rijden  

• bezittingen afpakken of opeisen  

• vervelende berichtjes sturen 

Deze lijst kan nog verder worden uitgebreid. Leerkrachten, onderwijs assistenten en ouders moeten 

daarom alert zijn op de manier waarop zij en leerlingen met elkaar omgaan en duidelijk stelling 

nemen wanneer bepaalde gedragingen hun norm overschrijden.  

 

 

Bestrijden van pesten: 

Indien er toch sprake is van pesten willen we dat effectief bestrijden en daar de volgende betrokken 

groepen actief in meenemen. 

 

a. Begeleiding van de gepeste leerling:  

De begeleiding van de gepeste leerling is van groot belang. De leerling is slachtoffer en heeft recht op 

professionele zorg vanuit school. Leerlingen die worden gepest, kunnen op verschillende manieren 

reageren. De meeste leerlingen worden passief en zitten er duidelijk mee. Een enkele gepest leerling 

gaat zelf uitdagen. Beide vormen van gedrag zijn „aangeleerd‟, in de zin van „reacties op uitstoting‟.  

Naast het voorkomen van nieuwe ongewenste ervaring is het verwerken van de ervaringen en het 

bekrachtigen van positief gedrag van belang.  

Begeleiding van de gepeste leerling bestaat uit; 

• Medeleven tonen, luisteren en vragen: hoe en door wie wordt er gepest  

• Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat doet hij/zij voor tijdens en na het pesten. Huilen of 

heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlokken. Belangrijk om de 

leerling in te laten zien dat je op een andere manier kunt reageren.   

• Zoeken naar en oefenen van een andere reactie bijvoorbeeld je niet afzonderen, maar juist 

andere medeleerlingen opzoeken.  

• De gepeste leerling in te laten zien waarom een leerling pest.  

• Nagaan welke oplossing de leerling zelf wil  
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• Sterke kanten van de leerling benadrukken  

• De leerling belonen als hij/ zij zich anders/weerbaarder opstelt en hem/ haar 

succeservaringen op te laten doen. 

• Praten met de ouders van de gepeste leerling en de ouders van de pester(s). De gepeste 

leerling niet over beschermen bijvoorbeeld door naar school te brengen of ‘ik zal het de 

pesters wel eens gaan vertellen’. Hiermee plaats je de gepeste leerling juist in een 

uitzonderingspositie waardoor het pesten zelfs nog toe kan nemen.  

 

b. Begeleiding van de pester:  

De pesters hebben ook recht op ondersteuning, zij zijn niet in staat om op een normale wijze met 

anderen om te gaan. Vandaar dat er op school ook met de pester gesproken wordt. Dit kan een 

probleemoplossend gesprek zijn (op zoek naar de oorzaak) om vervolgens hetgeen de pester bij het 

slachtoffer te weeg brengt uit te vergroten, gekoppeld aan afspraken met evaluatiemomenten.  

Begeleiden van de pester bestaat uit; 

• Praten; zoeken naar de reden van het ruzie maken/ pesten (baas willen zijn, jaloezie, 

verveling, buitengesloten voelen)  

• Hem/ haar laten inzien wat het effect van zijn/ haar gedrag is voor de gepeste leerling.  

• De pester ondersteunen bij het aanbieden van excuses. 

• Hem/ haar in laten zien welke sterke (leuke) kanten de gepeste heeft  

• Duidelijk maken dat pesten is verboden in en om de school: wij houden ons aan de 

schoolregels; ingrijpen door te straffen volgens protocol als de leerling wel pest. Belonen als 

de leerling zich aan de regels houdt.  

• De leerling leren niet meteen kwaad te reageren, zich leren beheersen, het ‘stop (luisteren) -

denken-doen’ of een andere manier van gedrag aanleren.  

• Contact tussen ouders en school; elkaar informeren en overleggen. Inleven in de leerling; wat 

is de oorzaak van het pesten? Bijv. voortdurend met elkaar competitie aangaan, problemen 

thuis, zich buitengesloten voelen 

• Indien wenselijk inschakelen hulp; sociale vaardigheidstrainingen; Jeugdgezondheidszorg; 

therapeuten of behandelaren.  

 

c. Begeleiden van de toeschouwers   

De toeschouwers zijn van cruciaal belang in de aanpak van het pestprobleem. Als de groep eenmaal 

in beweging is gebracht, hebben leerlingen die pesten veel minder te vertellen. Deze middengroep is 

te mobiliseren, niet alleen door de leerkracht of onderwijs assistent, maar ook door de 

ouders/verzorgers. Om hen tot bondgenoot in de strijd tegen het pesten te maken kunnen de 

volgende acties worden ingezet:  

• Pesten aan de orde stellen in de groep bijvoorbeeld door aandacht voor dit pestprotocol en 

het onderwerp regelmatig terug te laten komen. Telkens in andere bewoordingen en ook 

gebruikmakend van verschillende werkvormen.   

• Als een leerkracht of onderwijs assistent met de groep spreekt over pesten, is het raadzaam 

geen pestsituatie in de groep als uitgangspunt te nemen, maar het onderwerp daar bovenuit 

te tillen. Gebeurt dit niet dan kan de groep het probleem ontkennen, bagatelliseren, het 

slachtoffer de schuld geven of zeggen dat het maar een grapje is. Of de pester gaat het 

slachtoffer voor zijn klikken bestraffen.  

• Via rollenspel het buitengesloten of slachtoffer zijn aan den lijve ondervinden.   

 

d. Adviezen aan ouders:  

 Ouders van gepeste leerling:  

• Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind.  

• Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat, probeert u contact op te nemen met de 

ouders van de pester(s) om het probleem bespreekbaar te maken.  
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• Pesten op school kunt u het beste direct met de mentorleerkracht bespreken  

• Door positieve stimulering /belonen kan het zelfrespect vergroot worden of weer terug 

komen.  

• Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een zinvolle vrijetijdsinvulling zodat het positieve 

ervaringen op doet.  

• Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt  

  

Ouders van pesters:  

• Neem het probleem van uw kind serieus  

• Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden  

• Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen  

• Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet  

• Besteed extra aandacht aan uw kind  

• Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een vrijetijdsinvulling  

• Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind  

• Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat  

  

Alle andere ouders:  

• Neem de ouders van het gepeste kind serieus  

• Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan  

• Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag.  

• Geef zelf het goede voorbeeld  

• Leer uw kind voor anderen op te komen.  

• Leer uw kind voor zichzelf op te komen  

 

 

6. Stappenplan anti-pestprotocol  
Iedere melding van pestgedrag dient serieus genomen te worden en te worden geverifieerd.   

Op het moment dat een leerling, een ouder of een collega melding maakt van pestgedrag worden de 

volgende stappen ondernomen. Deze stappen zijn erop gericht om het pestgedrag zo snel mogelijk te 

stoppen. In ParnasSys wordt op leerling- (pester en gepeste) en afhankelijk van de overige 

betrokkenen eventueel ook op groepsniveau in een logboek vastgelegd welke concrete acties er per 

stap gezet zijn, wat de gevolgen daarvan waren en welke afspraken er gemaakt zijn. 

 

Daar waar in onderstaand stappen plan wordt verwezen naar de leerkracht kan er in sommige 

gevallen bewust en op verzoek van de leerkracht de keuze gemaakt worden om de onderwijs 

assistent van de klas bij de gesprekken aan te laten sluiten of deze gesprekken te laten voeren. 

Eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de leerkracht.   

 

De rol van het aanspreekpunt pesten wordt in stap 4 beschreven. Dit neemt niet weg dat wanneer 

de leerkracht de inschatting maakt dat er direct ondersteuning nodig is vanuit het aanspreekpunt 

pesten, dat deze direct kan worden betrokken. Ook voor leerlingen geldt dat zij indien gewenst 

direct contact op kunnen nemen met het aanspreekpunt pesten. Aanspreekpunt pesten is bekend 

binnen de school en bij leerlingen en ook voor hen direct aanspreekbaar voor hulp. Tot slot kan het 

aanspreekpunt pesten ook direct benaderd worden door de interne vertrouwenspersoon voor 

vraagstukken die verband lijken te houden met pestgedrag. 
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Stap 1   

De leerkracht van de leerling heeft een afzonderlijk gesprek met de leerling die pest (de pester) en 

de leerling die gepest wordt (de gepeste). Aan de hand van zo concreet mogelijke voorvallen uit het 

recente verleden wordt een analyse gemaakt en de ernst van de situatie ingeschat. Indien wenselijk 

kan de leerkracht de ib-er op de hoogte stellen.  

Betrokken teamleden worden op de hoogte gesteld van het pestgedrag i.v.m. groep overstijgend 

werken en toezicht tijdens pauzes e.d.   

 

Stap 2   

De leerkracht heeft een gezamenlijk gesprek met de pester en de gepeste. Het probleem wordt 

duidelijk en helder geformuleerd. In overleg met beide partijen worden concrete afspraken gemaakt 

om pestgedrag tegen te gaan/ te stoppen. Als er meerdere leerlingen uit de groep betrokken zijn bij 

het pestgedrag zal de leerkracht groepsgewijs aandacht schenken aan het probleem. Er zal benadrukt 

worden dat alle leerlingen zich veilig moeten voelen op school. Het melden van pesten is geen 

klikken. Angst om zaken te melden zal moeten worden weggenomen.  Binnen één week vindt eerste 

evaluatie plaats. Leerkracht zal nauwkeurig observeren.   

 

Stap 3   

In geval dat ouders melding hebben gemaakt van pestgedrag wordt teruggekoppeld naar de ouders. 

Er worden mededelingen gedaan m.b.t. de afspraken. Met de ouders wordt afgesproken dat er na de 

eerste evaluatie weer contact opgenomen zal worden.  

Deze stap zal ook worden genomen als de leerkracht de situatie als ‘ernstig’ inschat, zonder dat 

ouders melding hebben gemaakt.   

 

Stap 4   

Gesprek met pester en gepeste (leerkracht kan zelf inschatten wat het beste is: gezamenlijk of 

afzonderlijk). Is het gelukt om de afspraken na te komen?  

Zo ja: dan de afspraken handhaven/bijstellen en een volgend gesprek over twee weken.  

Zo nee: analyse opstellen, waardoor het mis is gegaan.   

Leerkracht overlegt met het aanspreekpunt pesten, die kan het probleem onderzoeken en eventueel 

deskundigen raadplegen. Tevens zal zij directie en antipestcoördinator op de hoogte brengen en van 

advies voorzien. Er wordt een plan opgesteld voor de komende twee weken.  Dit wordt met de 

ouders gecommuniceerd.  

 

Stap 5   

Na twee weken is er opnieuw een gesprek tussen leerkracht en leerlingen. Verslag wordt uitgebracht 

aan het managementteam. Zijn de effecten positief: dan langzamerhand afbouwen. Zo niet: nieuw plan 

opstellen samen met betrokken deskundigen, waarbij eventueel ook externe deskundigheid 

ingeschakeld kan worden.  

Acties en afspraken dienen erop gericht te zijn het pesten onmiddellijk te stoppen en het gedrag te 

veranderen.  

Indien wenselijk kan er in overleg met het managementteam besloten worden om over te gaan naar 

stap 6. 

  

Stap 6   

Gesprek met alle ouders uit de groep over het pestprobleem in de groep. Dit met name als er 

sprake is van een grote groep toeschouwers, die niet op het pestgedrag reageert of durft te 

reageren. Dit gesprek wordt geleid door een directie. De betrokken leerkracht(en), intern begeleider 

en agoog van de leerlingen zijn hierbij aanwezig.  

Doel: informatieverstrekking en wat kunnen ouders doen om het gedrag te beïnvloeden? Er zal ook  

gestimuleerd worden dat ouders onderling contact zoeken.   
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7.  Tot slot   
Voor de klachtenregeling en onafhankelijke klachtencommissie verwijzen wij u naar de 

klachtenregeling Onderwijsstichting KempenKind, die te vinden is op website 

www.kempenkind.nl/organisatie/klachtenregeling/ 

 

Dit pestprotocol wordt om de vier jaar geëvalueerd.   

 

De belangrijkste regel van het pesten is:  

Word je gepest, praat er thuis en op school over.  Je mag het niet geheim houden!!   

http://www.kempenkind.nl/organisatie/klachtenregeling/

