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Doel 

De Vreedzame School als preventiekader 

Uitgangspunt voor het beleid inzake sociale veiligheid op onze school is het programma van De 

Vreedzame School. 

De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch 

burgerschap. Het programma helpt onze school een gemeenschap te vormen waarin we 

leerlingen actief aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor elkaar, hun omgeving, voor de 

schoolgemeenschap en de samenleving.  

Met De Vreedzame School besteden we aandacht aan basale sociale-emotionele en 

burgerschapscompetenties die wenselijk zijn in een democratische samenleving, zoals je 

verplaatsen in een ander, op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen, 

openstaan voor verschillen tussen mensen, constructief conflicten oplossen, 

omgangsvaardigheden en verantwoordelijkheid nemen voor de gemeenschap.  

Wij willen kinderen op onze school zich niet alleen optimaal laten ontwikkelen in de vakken, 

zoals taal en rekenen, maar wij willen ook een bijdrage leveren aan de sociale en 

maatschappelijke vorming van leerlingen. Dat het ook goede mensen worden die op hun beurt 

een bijdrage aan de samenleving zullen leveren. Met elke generatie vormen we immers opnieuw 

onze samenleving.  

Onze school dient ook een school te zijn waar álle kinderen zichzelf kunnen zijn en zich veilig en 

prettig voelen. Alleen dan kunnen ze leren. We doen veel om sociale veiligheid te bevorderen en 

om ongewenst gedrag zoals pesten te voorkomen. Hieronder werken we deze preventieve 

maatregelen nader uit. 

 

Pesten 

Wij spreken van pesten als er sprake is van: 

• een negatieve intentie, bedoeld om een andere leerling leed te berokkenen; 

• herhaaldelijke en langdurige blootstelling aan negatief gedrag/agressie van één of meer 

leerlingen; 

• verschil in macht tussen pester en gepeste. 

We maken onderscheid tussen pesten en plagen. Bij plagen is het negatieve gedrag niet 

structureel tegen dezelfde leerling gericht en is de machtsongelijkheid veelal niet zo duidelijk 

aanwezig als bij pesten. De insteek bij plagen is bovendien eerder elkaar aan het lachen maken, 

dan dat er sprake is van een expliciet negatieve intentie en buitensluiten. We leren leerlingen 

ook het onderscheid tussen pesten en een conflict. Een conflict is een verschil van mening of 

van belang (A wil dit en B wil dat). Soms ontaardt een conflict in een ruzie, als er sprake is van 

(fysiek of psychisch) geweld. Plagen kan vaak leiden tot een conflict: A wil dat B ophoudt en B 

vindt het leuk om er nog even mee door te gaan. Pesten is van een andere orde. De 

machtsongelijkheid en de structurele gerichtheid op één persoon maakt het onvergelijkbaar met 

plagen. Pesten is weloverwogen en proactief, gebeurt niet per ongeluk of spontaan, en ook niet 

als gevolg van uitlokking. 



 

 

Aanpak van pesten en sociale onveiligheid 

Eerst onderzoeken we de verhalen, geven we inzicht en uitzicht, stellen we gerust, laten we 

excuses aanbieden en beterschap Beloven! Bij herhaling gaat het om ernstig 

grensoverschrijdend gedrag; Zie hiervoor de procedure voor schorsing en verwijdering van de 

stichting. Als er zich dus toch pestincidenten voordoen, gaan we altijd eerst na of het 

programma van De Vreedzame School (nog) goed wordt uitgevoerd in de betreffende groep. Als 

dit niet het geval is, wordt hier eerst aandacht aan besteed. Vervolgens is er soms meer nodig. 

We hanteren daarbij een glijdende schaal: van vroegtijdig ingrijpen bij plagen tot uiteindelijk 

(als alle andere middelen zijn uitgeput) schorsen of verwijderen van leerlingen.  

Zie verder aanpak hieronder. 

 

Sociale veiligheid 

Zoals we hiervoor al aangaven leggen we met het programma van De Vreedzame School 

fundament voor een sterk tegenwicht tegen pestgedrag. We noemen een paar belangrijke 

elementen van het programma, naast de wekelijkse lessen die leerlingen in alle groepen 

ondergaan. 

 

Uitdragen van een positieve sociale en morele norm 

Gedrag wordt voor een groot deel bepaald door de sociale norm in de omgeving. Leerlingen zijn 

gevoelig voor de vraag: ‘wat wordt er hier van mij verwacht?’ Om positief gedrag van leerlingen 

te stimuleren willen we expliciet een positieve sociale en morele norm uitdragen. Dit doen we 

onder andere door: 

• de omgangsafspraken en het logo van De Vreedzame School hangen zichtbaar in de school; 

• directe correctie van gedrag van kinderen dat haaks staat op de norm; 

• aanwezigheid van de directeur bij de ingang van de school om de leerlingen ’s ochtends te 

begroeten, hen aan te spreken op rennen, een opsteker te geven, belangstellend te 

informeren, enzovoort. 

 

Mediatoren 

De aanwezigheid van mediatoren werkt preventief en draagt bij aan een gevoel van veiligheid. 

Veiligheidsmonitor 

Wordt jaarlijks afgenomen in de groepen 6-8.  

Commissie Vreedzame school en Leeruniek 

We gaan structureel na of de doelen van De Vreedzame School wel gehaald worden. 
Met behulp van de Vragenlijst uit Leeruniek worden de sociale vaardigheden van de groep en 

individuele leerlingen in kaart gebracht. 

 

Aanpak 

Investeren in de relatie met de leerlingen 

We vinden het heel belangrijk dat alle leerlingen een goede relatie hebben met hun eigen 

leerkracht. Dat is een belangrijke voorwaarde voor een gevoel van veiligheid. We vragen van 

onze leerkrachten dat ze investeren in het leren kennen van de eigen leerlingen en in de 

onderlinge relatie. Ieder kind moet voelen dat het ertoe doet, dat de leerkracht het fijn vindt dat 

hij of zij er vandaag weer is. Alle leerkrachten zorgen ervoor dat ze aan het begin van het jaar 

tussen de bedrijven door met iedere leerling een gesprekje voeren over persoonlijke zaken als: 

dingen waar ze tegenop zien, die ze leuk vinden of spannend, hoe het thuis gaat en wat ze 

graag doen na schooltijd.  

 

Leerlingen worden medeverantwoordelijk 



Als de klas een gemeenschap is, dan voelen leerlingen zich betrokken bij en 

medeverantwoordelijk voor wat er gebeurt in de klas. Bij ons op school krijgen leerlingen een 

stem, en leren zij die stem op een verantwoorde wijze te gebruiken. We geven leerlingen niet 

zozeer een stem om op te komen voor hun eigen belang, maar we willen dat ze zich 

medeverantwoordelijk gaan voelen voor het algemeen belang. We willen dat zij hun steentje 

bijdragen aan het algemeen belang, aan de gemeenschap. En daar zullen ze zich eerder 

verantwoordelijk voor voelen als ze ook echt mogen meedenken en als ze serieus worden 

genomen. 

Zo werken we met leerling mediatoren, met groepsvergaderingen waarin leerlingen mee mogen 

beslissen over zaken die hun aangaan. We laten oudere kinderen jongere kinderen helpen bij 

allerlei activiteiten. En – specifiek gericht op ongewenst gedrag als pesten – leren we de 

leerlingen dat ze op kunnen en moeten komen voor gepeste medeleerlingen, dat ze 

‘verdedigers’ kunnen zijn. 

 

Opstekers 

We streven dus naar een positief sociaal klimaat, waarin ieder kind zich veilig voelt, waarin 

respect is voor elkaar en waarin iedereen makkelijk samenwerkt met iedereen. Een op het 

eerste gezicht eenvoudig, maar zeer belangrijk middel om hiertoe te komen is het geven van 

‘opstekers’, of complimenten.  

 

Een grondwet: basisregels in de school 

Pesten lijkt vaker voor te komen in een weinig gestructureerde omgeving en in een omgeving 

waar leerlingen onvoldoende voelen wat de sociale norm is. Duidelijke regels in de klas en in de 

school zijn dus van belang. Bij ons op school hebben we een grondwet: een set basisregels 

die vervolgens uitgewerkt kunnen worden in concrete verwachtingen ten aanzien van het 

gedrag.  

Die regels komen voort uit onze pedagogische doelstellingen (de belangrijkste waarden) van de 

school. De Vreedzame School biedt hiervoor een expliciet pedagogisch kader. Zoals eerder 

vermeld, is het streven met het programma van De Vreedzame School dat leerlingen:  

• op een democratische manier gezamenlijk besluiten kunnen nemen; 

• conflicten constructief kunnen oplossen; 

• zich zorgzaam en verantwoordelijk opstellen ten aanzien van de gemeenschap; 

• openstaan voor verschillen tussen mensen. 

 

Deze doelen zijn terug te vinden in de thema’s van de lesblokken, in positieve bewoordingen 

gevat: 

1 We horen bij elkaar 

2 We lossen conflicten zelf op 

3 We hebben oor voor elkaar 

4 We hebben hart voor elkaar 

5 We dragen allemaal een steentje bij 

6 We zijn allemaal anders. 

 

Onze grondwet luidt: 

Bij ons op school: 

1. Zijn we aardig voor elkaar 

2. Voel je je veilig 

3. Geven we elkaar opstekers en tips 

4. Is het rustig. 



5. Houden we met elkaar de school netjes 

 

 

Plagen 

We zijn attent op plaagsituaties in en rond de school. Plagen speelt zich soms af op de grens 

van het aanvaardbare, en kan makkelijk overgaan in ruzie, of zelfs pesten. We besteden er in 

de lessen van blok 1 aandacht aan. Als plagen serieus wordt, ondersteunen we de geplaagde 

leerling om het plagen te laten stoppen en spreken de plager aan op zijn of haar gedrag. Soms 

schakelen we een buddy in: een medeleerling die de geplaagde leerling helpt er een einde aan 

te maken. Ook kunnen we de mediatoren vragen te helpen. 

 

Ingrijpen bij pesten wanneer de basisregels onvoldoende helpen:  
Dan hanteren we de oplossingsgerichte pestaanpak (OPA) 

Hoeveel we ook doen aan preventie, pesten kan altijd nog voorkomen. Als er toch 

pestincidenten zijn, dan is het uiteraard zaak om eerst na te gaan of aan de preventieve kant 

nog wel voldoende wordt gedaan, zoals in het voorgaande is beschreven (en of het programma 

van De Vreedzame School (nog) wel goed wordt uitgevoerd). Maar soms is er meer nodig.  

In de eerste plaats vragen we altijd aan andere leerlingen om te helpen. Met name populaire 

leerlingen kunnen belangrijk zijn als ‘verdedigers’.   

Als er meer nodig is, hanteren wij een aanpak van pesten die goed past bij de uitgangspunten 

van De Vreedzame School: de Oplossingsgerichte Pestaanpak (OPA). De aanpak bestaat uit een 

aantal achtereenvolgende gesprekken tussen een leerkracht (of IB-er) en leerlingen. Eerst met 

de gepeste leerling alleen. Vervolgens met een zorgvuldig samengestelde groep leerlingen, 

inclusief de pester(s). Dit is de groep die voor verandering en steun gaat zorgen. Belangrijke 

elementen van de aanpak zijn: geen schuld, verwijten of straf, we gaan uit van het goede in 

ieder kind, we moedigen empathie aan, we maken iedereen verantwoordelijk, het is positief en 

oplossingsgericht, en de pester  krijgt de kans zijn of haar gedrag te veranderen. 

In deze aanpak worden meestal de volgende stappen onderscheiden: 

1. Gesprek met het gepeste kind. De leerkracht (of een ander teamlid van de school) praat 

met het gepeste kind over de situatie, vraagt of hij of zij hulp wil, en stelt met hem of haar 

de steungroep samen. Dit is een gemengde groep van zijn zo’n 3 tot 4 medeleerlingen, 

waaronder leerlingen die de gepeste noemt als mogelijke helpers, maar ook de pester en 

meelopers of buitenstaanders; liefst ook een verdeling van jongens en meisjes. 

We vragen in dit gesprek aan de leerling of hij of zij wil dat de ouders op de hoogte zijn van 

de gesprekken. Als een externe of een andere volwassene (niet de eigen groepsleerkracht) 

binnen de school deze gesprekken gaat voeren, lichten we de ouders altijd in.  

2. Gesprek met de steungroep. Hierbij is het gepeste kind niet aanwezig. In dit gesprek 

wordt de steungroep uitgenodigd om de gepeste medeleerling te gaan helpen. Ze worden 

uitgenodigd om met ideeën en voorstellen te komen. Dit alles met als doel dat het pesten 

moet stoppen. 

3. Tweede gesprek met de gepeste. Na ongeveer een week bespreekt de leerkracht hoe het 

nu gaat met de gepeste.  

4. Tweede gesprek met de steungroep. Na ongeveer een week is er ook een gesprek met 

de steungroep, waarin ieder lid de gelegenheid krijgt om te praten over wat hij of zij heeft 

gedaan. 
Soms moet deze cyclus nog een of meerdere keren herhaald worden. 
 

Digitaal pesten 



Digitaal pesten, online pesten of cyberpesten is een nieuwe vorm van pesten, maar de basis van 

de aanpak is dezelfde als bij ‘klassiek’ pesten. Wat je in het ‘echte leven’ niet mag, mag je 

online ook niet! Dat online communiceren anders verloopt dan offline communiceren en risico’s 

met zich meebrengt, daarvan zijn kinderen zich, zeker op de basisschool, nog niet altijd bewust. 

Daarom vinden wij het belangrijk om kinderen leren om te gaan met sociale media, en dat we 

kinderen opvoeden tot digitaal burger.  

We hebben duidelijke afspraken gemaakt over digitaal pesten en over online communiceren. 

Vanaf het moment dat mobieltjes een rol gaan spelen in de groep gaat de groepsleerkracht met 

de groep in gesprek over de manier waarop ze hiermee om kunnen gaan. We zetten direct ook 

op dit terrein een duidelijke norm neer: ‘Zo doen we dat hier op school met sociale media!’  

Problemen op dit gebied worden direct gebruikt als ‘teachable moments’, als een gelegenheid 

om afspraken te maken over het gebruik van sociale media, bijvoorbeeld de groepsapp. 

Ook bij digitaal pesten spelen we zo vroeg mogelijk in op signalen. We stimuleren leerlingen zelf 

om incidenten direct te melden bij de leerkracht. Vervolgens nemen we onmiddellijk de tijd om 

hierover met de leerling(en) te praten. 

Afhankelijk van wat de betrokken leerling hierin aangeeft en afhankelijk van onze inschatting of 

dit in de groep besproken kan worden, maken we dit bespreekbaar in de groep. Alleen als de 

betrokken leerling (eventueel in overleg met zijn of haar ouders) dit zelf wil.  

In het kader van De Vreedzame school besteden we vanaf groep 5 geregeld aandacht aan online 

communiceren. Voor meer informatie over de digitale lessen zie kwaliteitskaart ICT 

 

Rol van de leerkracht en anti-pest coördinator 
Rol van de leerkracht: het signaleren van plagen en pesten en oplossingsgericht te werk gaan 

volgens de afspraken van de Vreedzame school. Bij pesten wordt dit gedeeld met IB en directie. 

Ib-er en antipest coördinator; Bij hardnekkigheid van pestproblematiek worden zij actief bij de 

gesprekken betrokken. 

De vertrouwenspersoon van de school is er voor meldingen en doorverwijzingen bij problemen 

voor alle betrokkenen. 

 

Het voorkomen van pesten en sociale veiligheid 

Zoals we hiervoor al aangaven leggen we met het programma van De Vreedzame School 

fundament voor een sterk tegenwicht tegen pestgedrag.  
De wekelijkse lessen die leerlingen in alle groepen ondergaan zijn hierbij van belang. 

 

Ambitie / Evaluatie 
We willen de leerlingen mee laten denken met commissies in de klas, met schoolcommissies 
rond klas overstijgende zaken (kinderraad). 
 

Evaluatie;  juni 2022  

Met wie; team 
Hoe; als agendapunt 

 


