Anti-pestprotocol basisschool "Het Ruimteschip"Hoogezand"
Wij kiezen voor een anti-pestprotocol, omdat wij tegen pesten zijn en pesten willen voorkomen.
Onze school wordt gekenmerkt door structuur, innovatief klimaat, samenwerking en kwaliteit.
Onze missie is: Samen in leren en ontwikkelen
Onze kernwaarden zijn:









kind staat centraal
veiligheid - welbevinden
respect
gelijkwaardigheid
vertrouwen
verantwoordelijkheid
betrokkenheid
samenwerking

De pedagogische functie
De opvoeding van kinderen is in de eerste plaats de taak van de ouders / verzorgers. Zij verzorgen hun kind(eren), bieden
geborgenheid en stimuleren in de groei naar volwassenheid.
In de omgang komt de opvoeding tot uitdrukking in het pedagogisch handelen: de ouders beïnvloeden hun kind(eren) bewust
én gericht met het doel bij te dragen aan de ontwikkeling. Eigen ervaringen en levensbeschouwing spelen daarin een grote
rol: waarden en normen die men belangrijk vindt, wil men ook overdragen aan de kinderen.
Een gedeelte van de opvoeding wordt mede vormgegeven door het onderwijs. Ieder kind is hierbij uniek en ieder kind is een
sociaal wezen. Wij hechten er belang aan dat kinderen zich ontwikkelen tot mondige, vrije en verantwoordelijke mensen.
We vinden het daarom belangrijk dat zelfstandigheid bevorderd wordt, dat kinderen leren samenwerken en
verantwoordelijkheid leren dragen. Voorwaarde hierbij is dat kinderen zich veilig en geborgen voelen op school.
De leerkracht is naast begeleider van het leerproces ook pedagoog. We streven daarom naar een goede, wederzijdse relatie
tussen de leerkracht en het kind. We willen steeds oog hebben voor wat leeft bij het kind, voor zijn of haar mogelijkheden en
beperkingen en spelen hierop in.
Wanneer een juist pedagogisch klimaat geschapen is, komt een kind toe aan het leren van attitudes die het kind helpen
respectvol te leren leven met zichzelf en anderen.
We streven derhalve naar een pedagogisch klimaat met de volgende kenmerken:
veiligheid en geborgenheid als basis
aandacht voor het individu van het kind
leren samenwerken
leren zelfstandig te zijn
duidelijke eisen met betrekking tot de omgang van leerlingen met elkaar en met volwassenen
leren verantwoordelijkheid te nemen en te dragen
positieve, hoge verwachtingen tonen als leerkracht
Binnen de school doen zich buitengewoon veel situaties voor, waarin kinderen zich heel kwetsbaar opstellen binnen de
groep, of bijvoorbeeld bij het spelen op het plein. Situaties, die gemakkelijk kunnen leiden tot gevoelens van ontevredenheid,
jaloezie en je achtergesteld of zelfs genegeerd voelen. Dergelijke situaties leiden gemakkelijk tot pestgedrag. Er wordt een
slachtoffer gezocht en gevonden.
Er worden nog wat meelopers geronseld en de basis voor een langdurige pestsituatie, met alle negatieve gevolgen van dien,
is gelegd.
Pestgedrag is een niet te ontkennen fenomeen, dat zich de laatste jaren steeds meer voordoet bij zowel kinderen als bij
volwassenen.
Pestgedrag in en rondom onze school belemmert niet alleen de voortgang van het onderwijsleerproces, doordat veel tijd aan

de oplossing van dergelijk gedrag moet worden besteed, maar doet ook absoluut inbreuk op onze visie, dat wij in onze school
een veilige en kindvriendelijke onderwijsleeromgeving nastreven.
En hoe kunnen kinderen, die hun onzekerheid en frustraties door middel van pestgedrag uiten, en tot een vast gedragspatroon
maken, later als volwassenen op een respectvolle manier met andere mensen in de maatschappij omgaan?
Met behulp van dit anti-pestprotocol willen wij het pestgedrag binnen onze school niet alleen aanpakken nadat een
pestsituatie is gesignaleerd, maar ook pestgedrag voorkomen door dit gedrag met al zijn aspecten, gevolgen en de erbij
horende rollen van pester, meeloper, gepeste en zwijgende meerderheid bespreekbaar te maken. In dit protocol is een
duidelijk plan van aanpak beschreven voor situaties waarin pestgedrag wordt gesignaleerd. In de bijlage zijn algemene
omgangsregels en handreikingen voor gesprekken opgenomen. Bij de aanpak van gesignaleerd pestgedrag worden ook de
ouders intensief betrokken, omdat pestgedrag zich niet alleen beperkt tot de school en omdat oorzaken van pestgedrag zeker
niet alleen binnen de school, maar vaak ook buiten de school liggen.
Dit anti-pestprotocol is een middel om de volgende doelstellingen te bereiken:
De leerkrachten kunnen het pestgedrag signaleren en onderkennen
Het anti-pestprotocol vormt een plan van aanpak ten aanzien van:
Het voorkomen van pestgedrag
Het tijdig signaleren van pestgedrag
Het remediëren/bespreekbaar maken en aanpakken van pestgedrag
De samenwerking tussen ouders en school om pestgedrag te voorkomen en om te buigen

Met dit anti-pestprotocol verwachten wij als leerkrachten van onze school, samen met de leerlingen en ouders een positieve
en effectieve bijdrage te kunnen leveren aan het voorkomen en bestrijden van pestgedrag.
Wat verstaan wij onder pesten?
Het verschijnsel pesten is een zondebokfenomeen, dat inhoudt, dat leden van een groep om een bepaalde reden een
soortgenoot mishandelen, zowel lichamelijk als geestelijk.
Pesten kent duidelijk andere kenmerken dan plagen. Uit een plaagsituatie kan echter heel gemakkelijk een pestsituatie
voortvloeien.
Een duidelijk overzicht van de kenmerken van PLAGEN en PESTEN en de gevolgen van dit gedrag vormen een basis voor
het signaleren van pestgedrag

Pesten en plagen, waar zit het
verschil?

PLAGEN
Is onschuldig, en gebeurt
onbezonnen en spontaan.
Gaat soms gepaard met humor.
Is van korte duur of gebeurt slechts
tijdelijk. Speelt zich af tussen
'gelijken'
Is meestal te verdragen of zelfs leuk
maar kan ook kwetsend of agressief
zijn. Meestal één tegen één.
Wie geplaagd wordt, ligt niet vast.
De tegenpartijen wisselen keer op
keer.
GEVOLGEN
Op het moment dat het gebeurt is het
niet leuk, maar de pijn gaat snel
over. De vroegere relaties worden
vlug weer hersteld. De ruzie of het
conflict wordt spoedig bijgelegd.
Men blijft opgenomen in de groep.

De groep lijdt er niet echt onder.

PESTEN
Gebeurt berekenend (men weet meestal vooraf wie, hoe en wanneer men
gaat pesten). Men wil bewust iemand kwetsen of kleineren. Is duurzaam:
het gebeurt herhaaldelijk, systematisch en langdurig (stopt niet vanzelf en
na korte tijd).
Ongelijke strijd. De onmachtsgevoelens van de gepeste staan tegenover de
machtsgevoelens van de pester. De pester heeft geen positieve bedoelingen
en wil pijn doen, vernielen of kwetsen. Meestal een groep (pester en
meelopers) tegenover één geïsoleerd slachtoffer. Er bestaat een neiging tot
een vaste structuur. De pesters zijn meestal dezelfden, net zoals de
slachtoffers (mogelijk wisselenddoor omstandigheden). Slachtoffer zit vaak
in neerwaartse spiraal, waardoor pesters zich op hem richten.

GEVOLGEN
Indien niet tijdig wordt ingegrepen, kunnen de gevolgen (zowel lichamelijk
als psychisch) heel pijnlijk en ingewikkeld zijn en ook lang naslepen. Het is
niet gemakkelijk om tot betere relaties te komen. Het herstel verloopt heel
moeizaam. Isolement en grote eenzaamheid bij het gekwetste kind.
Aan de basisbehoefte om 'bij de groep te horen' wordt niet voldaan. De
groep lijdt onder een dreigend en onveilig klimaat. Iedereen is angstig en
men vertrouwt elkaar niet. Er is daardoor weinig openheid, spontaniteit en
contact met elkaar. Er zijn weinig of geen echte vrienden binnen de groep.

