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1. Anti-pestprotocol Kanjertraining  
  

Dit anti-pestprotocol is opgesteld om goed te kunnen reageren op situaties waarin een kind 

wordt gepest of pest. Dit protocol sluit aan bij de methode die wij hanteren voor het bevorderen 

van onderling vertrouwen in groepen: de Kanjertraining. Daarnaast is het protocol aangepast 

naar  de situatie op de Rosa basisschool. De afspraken die hier vermeld staan, zijn in feite 

‘fatsoens afspraken’.   

  

1.1 Plagen of pesten?    
Plagen gebeurt in het zicht van de leerkrachten. Pesten gebeurt achter de rug van leerkrachten. 

Daarom weet een leerkracht zelden uit zichzelf wat er zich precies afspeelt tussen de kinderen 

onderling. De leerkracht moet hierover worden geïnformeerd door de leerlingen zelf.  

 

De methode Kanjertraining en de Rosa basisschool gaan ervan uit dat in de meeste gevallen de 

‘pester’ niet de bedoeling heeft de ander pijn te doen. Op het moment dat de gepeste leerling 

kenbaar maakt dat hij/zij dit niet leuk vindt, stoppen de meeste kinderen hiermee. Mocht dit 

niet voldoende zijn, dan maken we de ‘pester’ duidelijk wat de consequenties zijn. Over onze 

(preventieve) aanpak van pesten leest u meer in dit protocol. 
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1.2 De Kanjerafspraken     
De Rosa basisschool streeft een positieve, opbouwende sfeer na. We doen dat binnen de kaders van 

de wet én binnen het kaders van de Kanjerafspraken:   

• We vertrouwen elkaar   

• We helpen elkaar   

• We werken samen   

• We hebben plezier  

• We doen mee 

 

Aan de hand van de Kanjertraining werken we met vier verschillende petten en gedragingen die erbij 

horen. 

 

1.3. Inzet Kanjertraining op school  
De school zet met Kanjerlessen ofwel Kanjertraining in op het versterken van het onderling 

vertrouwen en het besef dat het goed is elkaar te helpen. Bij elke groep staat standaard één keer 

per week 30 minuten Kanjertraining op het rooster.  

 

Er zijn momenten in het jaar wanneer we meer aandacht schenken aan de Kanjertraining.  

Na de zomervakantie spreken we van de zogeheten ‘gouden weken’. Dit zijn in ieder geval de 

eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. We besteden dan iedere dag aandacht aan het 

maken van afspraken en regels (samen met de groep). Ook spelen we elke dag spelletjes die 

bijdragen aan een positieve groepsvorming.  

 

Na de kerstvakantie hebben we het over de zilveren weken. Ook in deze weken besteden de 

leerkrachten de eerste 2 weken na de vakantie extra aandacht en tijd aan groepsvormende 

activiteiten. Na de meivakantie zijn de bronzen weken aan de beurt, dan werkt een klas toe naar 

het afronden van het schooljaar en is er ook ruimte voor extra (groeps)activiteiten.  

 

1.4 Vallen en opstaan  
Veel ouders verlangen van de school dat de pester moet worden gestraft, en dat de gepeste 

leerling moet worden beschermd. De school kiest er echter niet voor om kinderen te beoordelen 

als behorend bij ‘kwaad of goed’. Ieder mens maakt weleens fouten. De weg van de mens, en die 

van het kind in het bijzonder, gaat met vallen en opstaan. Kinderen hebben het recht daarin te 
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worden begeleid en te worden opgevoed. Ouders hebben die opvoedingsplicht evenals 

leerkrachten.    

 

In gesprek met kinderen (en ouders) wordt de voorwaarde gehanteerd dat binnen de kaders 

van de Nederlandse wetgeving veel mag zolang je rekening houdt met elkaar. Jij hoeft je niet 

onveilig te voelen door het gedrag van de ander, en die ander hoeft zich niet onveilig te voelen 

door jouw gedrag.  Kortom: je gedraagt je.   

    

   
   

De school neemt het overzicht van de smileys als uitgangspunt: “Het is prima dat jouw vrienden 

het leuk vinden wat jij bedenkt en doet, maar als de rest van de klas of de juf/meester dat niet 

leuk vinden dan gaan we dat niet doen op school. Mocht een leerling zich niet willen houden aan 

de eenvoudige afspraken zoals weergegeven in de smileys, dan werken we met ons 

gedragsprotocol. 

   

1.5 Preventie   
De Kanjerlessen zijn preventief van aard.   

Kernpunten in de aanpak:      

1. De Kanjerafspraken.   

2. Denk goed over jezelf en de ander.    

3. Pieker niet in je uppie, maar deel je zorgen met een ander, bij voorkeur je ouders, de 

leerkracht of een vertrouwenspersoon.   

4. Denk oplossingsgericht.      

5. Geef op een nette manier je mening en doe je voordeel met kritiek die je krijgt.    

6. De school maakt onderscheid tussen onvermogen en onwil.          

6a. Is er sprake van onvermogen, dan mag deze leerling erop vertrouwen dat hiermee rekening 

wordt gehouden. Deze leerling heeft veel te leren in een moeizaam proces. De omgeving heeft 

daar begrip voor.   

6b. Is er sprake van onwil, dan krijgt deze leerling een grens gesteld, ook als dat samengaat 

met onvermogen. Bij onwil kan geen beroep meer worden gedaan op begrip vanuit de 

omgeving. Die rek is eruit. Het kan namelijk niet zo zijn dat de omgeving overal rekening 

mee moet houden, en dat het onwillige kind om wat voor reden dan ook ‘zijn eigen gang’ 

mag gaan.     

7. Duidelijk schoolbeleid en handhaving ervan.      
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2. Wat mag u verwachten van de leerkrachten op school?  
 

2.1 Voorbeeldgedrag    
U mag verwachten dat de leerkrachten van de school respectvol omgaan met uw kind en met u als 

ouder. U mag verwachten dat de leerkrachten onderling respectvol met elkaar omgaan. Zij zijn zich 

bewust van het gezegde: “Een goed voorbeeld doet goed volgen.”          

 

Doet zich een probleem voor op school, dan mag u van de leerkrachten verwachten dat zij daarmee 

aan de slag gaan. De leerkrachten hebben u nodig om tot een goede oplossing te komen, die goed is 

voor uw kind, maar ook voor de andere kinderen, hun ouders, de leerkracht, de school en de buurt.    

   

   

   

   

2.2 Aanpak   
 

Het rollenspel     

De Kanjertraining richt zich op meer dan pesten alleen. Kinderen leren om te gaan met vervelend 

gedrag van een ander. Kinderen die zich misdragen, spreken we aan op hun verantwoordelijkheid en 

hun verlangen het goede te doen. De meeste kinderen bedoelen het goed, maar zo komt het dan 

niet over. Daarin wijkt een kind niet af van veel volwassenen. Als zoiets zich voordoet, dan is het 

goed dat het kind wordt gecorrigeerd. Omdat leerkrachten (en ouders) niet alles zien, is het van 

belang dat kinderen zelf ook enige zelfredzaamheid vertonen. Kinderen kunnen best aan elkaar 

vertellen dat ze last hebben van bepaald gedrag. Omdat kinderen, op een enkeling na, niet vervelend 

willen doen, zijn op dit niveau de meeste problemen op te lossen.      

 

In de Kanjertraining wordt expliciet geoefend in rollenspelen hoe je kunt reageren op vervelend 

gedrag. Dit gebeurt met gedragsrollen met behulp van verschillende petten. Kinderen leren rechtop 

te staan, de ander aan te kijken en te zeggen: “Ik vind dit vervelend, wil je ermee stoppen?”  

Vervolgens lopen ze naar een andere leerling die ze kunnen vertrouwen. Daar gaat de leerling niet 

zeuren, maar gaan ze samen iets anders doen. Als het op deze manier niet oplost, dan gaat de 

leerling samen met zijn maatje naar de juf of meester.  

 

Tijdens dit rollenspel hebben medeklasgenoten de neiging om te giechelen om het 

grensoverschrijdend gedrag van de uitdager. Aan deze leerlingen wordt duidelijk gemaakt dat dit 

giechelgedrag het pestgedrag van de uitdager versterkt. Ze geven als het ware ‘benzine’ aan een 

vervelend lopend motortje. De leerlingen leren geen voeding (benzine) meer te geven aan vervelend 

gedrag. Zo oefent niet alleen de gepeste, maar ook de omstander.   
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Gedragstips voor ouders      

Een extra moeilijkheid doet zich voor als ouders van de ‘niet-pester’ van mening zijn dat hun 

kinderen slachtoffer zijn van de ‘dader’. Ouders uiten hun ongenoegen op social media en/of het 

schoolplein over de dader en eisen dat de school de vermeende slechterik van school verwijdert. Het 

vraagt uitzonderlijk veel talent van de school in de communicatie met ouders om deze vorm van 

samenspanning tegen te gaan. Het vergt een specifieke aanpak.    

  

Op welke manier corrigeert de leerkracht op school? 

De leerkracht gaat ervan uit dat kinderen elkaar niet dwars willen zitten. Kinderen hebben niet de bedoeling 

om vervelend te doen. In een conflict wordt daarom gevraagd naar bedoelingen van het kind. “Is het jouw 

bedoeling om mij zo boos te maken? Is het niet jouw bedoeling? Doe dan anders. Is het wel jouw bedoeling, 

dan doe je het goed, maar dan heb je nu een probleem, want ik sta niet toe dat jij verder gaat op deze 

manier.” Op dit moment treedt het gedragsprotocol in werking bij stap 3 (zie bijlage 1) en krijgt het kind 

direct een time-out van de leerkracht. In Esis wordt een aantekening gemaakt van het gedrag en ouders 

worden op de hoogte gebracht van de bedoeling van het kind.  

 

Bij aanhoudend pestgedrag wordt ook het gedragsprotocol gevolgd en worden de volgende acties 

ondernomen:  

• De leerkracht neemt contact op met de intern begeleider. Zij kijken samen of de intern begeleider, 

de gedragscoördinator of de anti-pestcoördinator helpt bij de situatie.  

• Daarnaast neemt de leerkracht contact op met de ouder(s) van het kind. Er wordt ter plekke 

telefonisch of door middel van directe afspraak met de ouders overlegt hoe nu verder te handelen. 

In contact met de ouders wordt verteld wat het probleem is en wat de bedoeling van hun kind lijkt 

te zijn. Aan de ouders wordt nadrukkelijk gevraagd of zij de bedoeling van hun kind ondersteunen. In 

overleg met de leerkracht kan de intern begeleider, gedragscoördinator of pestcoördinator bij het 

gesprek aanwezig zijn.  

 

Wanneer de ouders de bedoeling van hun kind niet goedkeuren, dan wordt er samen naar een oplossing 

gezocht. Wanneer de ouders de bedoeling van hun kind wel goedkeuren, dan volgt er zo spoedig mogelijk 

een gesprek met de directie.  
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3. Wat wordt van u als ouder verwacht?      
Het oplossen van conflicten tussen kinderen is zelden een probleem, als op basis van het voorgaande 

met elkaar wordt overlegd. Van de ouders wordt verwacht dat zij zich aan de volgende vuistregels 

houden:    

• Wij verwachten dat u andere ouders, leerkrachten en kinderen respectvol benadert.    

• U spreekt in positieve zin over andermans opvoeding en andermans kind.         

• Als u zich zorgen maakt om het welzijn van uw kind, of het welzijn van andermans kind, dan 

overlegt u met de school.    

• Als ouder kent u het verschil tussen overleg waarin zorg wordt gedeeld/ een oplossing wordt 

gezocht en kwaadsprekerij.      

• U onthoudt zich van kwaadsprekerijen op social media of WhatsApp .  

 

   
   

3.1 Tips voor ouders  
Het helpt als ouders beseffen: 

• Ook mijn kind kan doen als de zwarte, rode of gele pet.  

• Ook mijn kind kan pesten.      

• Ook mijn kind kan worden gepest.      

• Ik neem het probleem serieus.     

• Ik raak niet in paniek.     

• Ik straf niet fysiek als ik hoor dat mijn kind vaak doet als de zwarte pet.     

• Ik probeer erachter te komen wat mogelijke oorzaken kunnen zijn van het gedrag van mijn 

kind.  

     

Het helpt als ouders wel eens stilstaan bij:     

• Voelt mijn kind zich veilig thuis?  

• Voelt mijn kind zich veilig op school? 

• Pest mijn kind uit stoerheid of uit 

gewoonte?         

• Pest mijn kind omdat het denkt dat het zo hoort?       

• Pest mijn kind omdat het bij de groep wil horen?      



 

9  
Anti-pestprotocol – Rosa basisschool  

  

• Welke t.v.-programma’s kijkt mijn kind allemaal?         

• Wat doet mijn kind allemaal op internet/social media?      

• Weet mijn kind wel wat het doet, wat het aanricht?    

• Ik besteed extra aandacht aan mijn kind.    

• Ik corrigeer agressieve buien.     

• Ik stimuleer mijn kind om aan sport te doen of bij een club te gaan.    

• Ik overleg met de school, ik ga niet zelf ingrijpen.      

• Ik bied hulp aan mijn kind.      

• Ik lees boeken over pesten en/of vraag informatie op.    

• Ik schakel (in overleg met school) eventueel een expert in als ik dat nodig vind 

of als de school dat aangeeft.   

• Ook op social media gelden de normale gedragscodes.   
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4. Uitgangspunten Rosa basisschool  
 

Grensstellend   

De school heeft als uitgangspunt dat kinderen zich niet willen misdragen. Maar het kan misgaan. Dat is 

niet erg. Het zijn leermomenten. “Hoe ga je het de volgende keer doen? Hoe herstel je de emotionele 

en/of materiële schade? Kunnen we op deze manier weer verder met elkaar?”   

             

Signaleren van pesten   

Wij laten de leerlingen twee keer per jaar de leerlingvragenlijst invullen van het Kanjervolg- en 

adviessysteem. Op deze manier brengen wij stelselmatig de sociale situatie van de groep in kaart 

waarbij de leerkrachten mogelijke problemen tussen kinderen tijdig kan signaleren. Dit helpt om 

pesten beter en sneller aan te pakken. Naast dat de leerlingen een leerlingvragenlijst invullen, vullen 

zij ook een sociale veiligheidslijst in. Ook de leerkracht van de groep vult een vragenlijst in. 

 

Mocht er uit één van deze drie vragenlijsten naar voren komen dat een leerling zich onveilig of 

gepest voelt, dan gaat in eerste instantie de leerkracht met deze leerling aan het werk. Mocht de 

leerkracht opmerken dat het om pesten gaat dan volgt er een gesprek met de genoemde 

leerling(en). Wanneer deze leerling na het gesprek doorgaat met pesten dan worden stappen 

ondernemen zoals opgenomen in het schorsing- en verwijderingsdocument. Het stappenplan 

hiervoor is opgenomen in de bijlage.  

 

De ingevulde vragenlijsten worden twee keer per jaar besproken met de twee gedragscoördinatoren 

en de twee intern begeleiders. Wanneer er bijzonderheden uit één van de vragenlijsten komt dan 

gaan in eerste instantie een van de intern begeleiders observeren in de klas. De intern begeleider 

bespreekt op basis van de observatie met de leerkracht wat de vervolgacties zijn. Het kan dat de 

school bij een vervolgactie een van de twee gedragscoördinatoren inschakelt.  

 

Melden van pesten   

Ouders, leerlingen en betrokkenen kunnen zich rond pesten altijd richten tot de (eigen) leerkracht, 

intern begeleider of directie. Ook kunnen ouders, leerlingen en betrokkenen zich richten tot Elyse 

Zuidwijk, zij is op de Rosa basisschool de anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon. Daarnaast 

kan ook Aysun Kütük aangesproken worden, zij is naast Elyse ook vertrouwenspersoon. 

Mocht pesten gesignaleerd worden (ook buiten het afnemen van de drie vragenlijsten), dan treedt 

het gedragsprotocol ongewenst gedrag in werking.  

   

Een prettig groepsklimaat: basis voor leren 

Wij geloven dat een prettig groepsklimaat de basis vormt om tot leren te kunnen komen. Wij hechten 

waarde aan het welbevinden van elk kind. Daarbij gaan wij ervan uit dat elk kind in de basis graag goed 

wil doen. Dat is ook precies de reden dat wij een Kanjerschool willen zijn. De kinderen worden bij ons op 

school begeleid. De Kanjertraining sluit hier goed bij aan. Kinderen leren in de Kanjertraining heel 

duidelijk om zelf problemen op te lossen. Lukt dit niet, dan zijn de leerkrachten er om ze te helpen.    

 

Wij willen op school het welbevinden en gevoel van eigenwaarde van elk kind bevorderen. Om dit te 

bereiken gebruiken we de Kanjertraining als kapstok. De school heeft een open karakter en wil graag 

samen met ouders een oplossing vinden bij (vermoedens van) pesten.   
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Stappenplan time-out

1. Leerling vertoont ongewenst gedrag:  

a. Benoem van welk gedrag je last hebt: Ik heb last van jouw…..  en benoem het 

gewenste gedrag.  

2. Ongewenst gedrag gaat door:  

a. Leerkracht herhaalt stap 1 en vraagt: ‘Is het jouw bedoeling om….?’ 

Bij nee: benoemd gewenst gedrag en eventuele consequenties.  

Bij ja: Leerling krijgt bedenktijd. Wordt het een ‘nee’ dan nogmaals gewenste gedrag 

benoemen. Blijft het een ‘ja’ leerling krijgt direct een time-out.  

3. Ongewenst gedrag gaat door:  

a. Leerling wordt uit het groepje geplaatst of andere consequentie.  

4. Nogmaals ongewenst gedrag gesignaleerd:  

a. Leerling krijgt een time-out.  

i. 15 minuten in een andere klas.  

ii. Time-out formulier wordt ingevuld.  

iii. Time-out formulier wordt met een leerling besproken.  

iv. Time-out formulier gaat mee naar huis ter ondertekening.  

v. Ouders worden op dezelfde dag op de hoogte gesteld.  

vi. Verslaglegging in Esis.  

Na de 2e time-out worden de ouders uitgenodigd op school voor een gesprek. Hierbij wordt 

besproken dat bij een volgende time-out hun zoon/dochter voor een dag geschorst gaat worden.  

Mocht er een 3e time-out nodig zijn, dan worden op dat moment direct de ouders gebeld. Zij moeten 

hun zoon/dochter op komen halen. Hij/zij mag de rest van de dag niet meer op school zijn. De 

volgende dag geldt als officiële schorsing.  

 

 

 

 

 

 

 


