
Pestprotocol St.Antoniusschool.  

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel:  

 “ Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal 
kunnen ontwikkelen”  

 Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich 
ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken  

Onze regels op de Antoniusschool:  

1. Ik luister naar een ander.  
2. Ik kom niet aan andermans spullen. 
3. Ik let erop dat niemand zich onveilig voelt door mij. 
4. Ik praat niet over een ander en let vooral op mezelf.  
5. Ik zeg geen nare dingen tegen of over een ander  
6. Wij spelen en werken samen. Iedereen hoort erbij.  
7. Ik denk eerst na voor ik iets doe.  
8. Ik lach om een grap en niet om iemand.  
9. Ik doe niet iets bij een ander dat ik zelf ook niet prettig vind.  

Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om 
met veel plezier naar school te gaan!  

Wij werken op de st Antoniusschool met KIVA.             
KIVA is een programma op het gebied van sociale veiligheid en pesten. 

Hieronder beschrijven we hoe wij hiermee werken. 

KiVa-programma 
KiVa is een schoolbreed, preventief antipestprogramma. KiVa is ontwikkeld aan de Universiteit van 
Turku, Finland. Het programma is gebaseerd op jaren van onderzoek en werd voor het eerst getest 
in Finland in het schooljaar 2007-2008. KiVa won in 2009 de European Crime Prevention Award. In 
Nederland is KiVa onderzocht van 2012-2014 en ook in Nederland is KiVa effectief bevonden. Pesten 
nam op KiVA-scholen met meer dan de helft af! Als u meer wilt lezen over het onderzoek naar KiVa 
dan kunt u ook een kijkje nemen onder ‘Onderzoek’. 

KiVa is een Fins woord en betekent leuk of fijn. 
Het is ook een afkorting voor de Finse zin: Leuke school zonder pesten. 

KiVa is vanaf 2012 in Nederland onderzocht in de bovenbouw van het regulier basisonderwijs. 
Inmiddels is KiVa een schoolbreed programma. Dat betekent dat KiVa materiaal heeft voor de 
groepen 1 t/m 8.  

De basis: 10 thema’s om pesten te voorkomen 
KiVa traint leerkrachten in het geven van de KiVa-lessen aan de eigen klas. De leerkracht is immers 
dagelijks met de klas bezig en daarom de aangewezen persoon om ook het pesten in de klas te 

http://www.utu.fi/
http://www.utu.fi/
https://www.kivaschool.nl/onderzoek
http://www.noorderlink.nl/nieuws/in-groningen-ontwikkeld-anti-pestprogramma-wint-europese-prijs-voor-criminaliteitspreventie
https://www.kivaschool.nl/overzicht-onderzoek


voorkomen en op te lossen. Op KiVa-scholen geven leerkrachten KiVa-lessen over thema’s zoals 
groepsdruk, communicatie, respect en (het herkennen, oplossen en voorkomen van) pesten. In de 
lessen wordt gewerkt aan de kennis, vaardigheden en houding van leerlingen ten aanzien van 
pesten. In totaal zijn er 10 thema’s waarover per thema meerdere lessen gegeven kunnen worden. 

De lessen zijn gericht op het preventief werken aan groepsvorming en het bieden van een veilige 
leeromgeving. Leerlingen en leerkrachten wordt inzicht gegeven in de rol van de groep bij het in 
stand houden van pesten en andere groepsproblemen. De lessen zijn goed opgebouwd en hebben 
aantrekkelijke werkvormen, zoals oefeningen, discussies, groepswerk en rollenspellen. Elk thema 
wordt afgesloten met een KiVa-regel. Samen vormen de tien KiVa-regels het KiVa-contract. In de 
onderbouw wordt gewerkt met zes regels. 

Pesten 

Pesten is op veel Nederlandse (basis)scholen een probleem. Het is belangrijk om het verschil te 
maken tussen pesten en plagen. Dit verschil is soms moeilijk aan te geven. Toch zijn er bepaalde 
factoren die pesten van plagen onderscheiden. Belangrijke verschillen zijn: 

1) pesten gebeurt met opzet, plagen niet 

2) pesten gebeurt telkens opnieuw tegen dezelfde persoon, plagen gebeurt af en toe en tussen 
verschillende personen 

3) bij pesten is er sprake van machtsongelijkheid, bij plagen zijn kinderen ongeveer even sterk. 

Gemiddeld worden drie leerlingen per klas gepest. Over pesten en de gevolgen daarvan maken veel 
kinderen, ouders en leerkrachten zich terecht zorgen. Niet alleen de gepeste leerling ondervindt hier 
zijn hele leven gevolgen van. Ook pesters blijken meer problemen te ervaren in hun latere leven 
bijvoorbeeld op het gebied van schoolloopbaan, werk, relaties, criminaliteit en geestelijke 
gezondheid. 

De hele groep 
Pesten gebeurt met opzet en meer dan één keer. Pesten gebeurt vaak niet alleen tussen pesters en 
slachtoffers; meestal zijn er meer kinderen bij betrokken. Zo worden pesters aangemoedigd en 
geholpen door meelopers waardoor ze zich in hun gedrag gesterkt voelen. Ook houden veel 
kinderen zich afzijdig. Ze zien soms wel dat er gepest wordt, maar grijpen niet in. Gelukkig zijn er ook 
kinderen die wél de moed hebben om in te grijpen en de gepeste kinderen helpen. Met KiVa worden 
kinderen zich bewust gemaakt van hun rol bij het pesten en de mogelijkheden die zij hebben om in 
te grijpen. 

Pesten signaleren, hoe doe ik dat? 
Om pesten op te lossen is het belangrijk dat pesten goed wordt gesignaleerd. Alleen als we weten 
dat er gepest wordt, kunnen we er iets aan doen. Maar hoe doe je dat? Wanneer weet je dat er 
gepest wordt? 
 
Het is niet altijd gemakkelijk om pesten te signaleren. Daar zijn meerdere redenen voor: 

 Pesten is een complex groepsproces, waarin leerlingen meerdere rollen hebben. Pesters 
worden ondersteund door meelopers, versterkers en assistenten. Slachtoffers worden soms 
verdedigd door klasgenoten maar er zijn ook buitenstaanders die wel weten dat er gepest 

https://www.kivaschool.nl/over-pesten


wordt, maar niet ingrijpen. Iedereen heeft een rol in het groepsproces. De rollen van kinderen 
kunnen ook wisselen. 

 Er zijn vaak strategische pesters; pesters die pesten om hun status te verhogen en op die 
momenten pesten dat degene die het niet mogen zien (leerkrachten, volwassenen) het niet 
zien, terwijl degenen die het wel moeten zien (klasgenoten) het wel zien. 

 Er zijn vele vormen van pesten. Sommige vormen zijn gemakkelijk te signaleren, zoals fysiek 
(schoppen, slaan), materieel (spullen afpakken) en verbaal (uitschelden, beledigen) pesten. 
Andere vormen zijn veel lastiger te signaleren. Voorbeelden zijn relationeel (roddelen, 
buitensluiten) en digitaal (online op internet of via de mobiele telefoon) pesten. Bij zulke 
verborgen vormen van pesten is het lastig om erachter te komen wie de pester is.  

Er zijn veel signalen die erop kunnen duiden dat een kind wordt gepest. Deze signalen kunnen 
duiden op pesten, maar dat hoeft niet. Belangrijk is dat het gaat om verandering van het gedrag van 
een kind. Praat erover met een kind om te weten wat er op school veranderd is. Het is belangrijk om 
daarbij ook de ouders van het kind te betrekken, zij maken hun kind ook thuis mee en kunnen 
vertellen of hun kind zich anders gedraagt. 

Om het pesten in de klas goed in beeld te brengen is een monitoringsinstrument een onderdeel van 
KiVa. Kinderen vullen daarbij zelf vragenlijsten in met vragen over pesten, maar ook over hun 
welbevinden, de mate waarin ze school leuk vinden, hoe zij zelf vinden dat het gaat op school etc. 
Deze monitor kan de leerkracht aanzienlijk helpen om beter op de klas in te spelen en het pesten 
beter aan te pakken.  

Samenwerking tussen school en thuis 
Samenwerking tussen school en thuis is belangrijk. Het is fijn en duidelijk voor kinderen als ze op 
school en thuis dezelfde boodschap meekrijgen. 

 Voor ouders is er een oudergids..  

In de oudergids staat onder meer informatie over: 

 achtergronden van pesten 
 uitleg over de rol van de groep bij pesten 
 pesten herkennen en signaleren 
 wat u kunt doen als uw kind wordt gepest 
 wat u kunt doen als uw kind pest 
 hoe uw kind een gepest kind kan helpen 
 Door naar de oudergids! 

Pesten thuis signaleren 

Er zijn veel signalen die erop kunnen duiden dat een kind wordt gepest. Deze signalen kunnen 
duiden op pesten, maar dat hoeft niet. Belangrijk is dat het gaat om verandering van het gedrag van 
een kind. Praat erover met een kind om te weten wat er op school veranderd is. 

Voorbeelden van signalen zijn: 

Anders dan voorheen … 

 is uw kind bang om naar school te gaan of wijkt het af van de normale (fiets)route 
 vraagt uw kind steeds of het (met de auto) naar school gebracht kan worden 
 wil uw kind om onduidelijke redenen thuis blijven 

https://www.kivaschool.nl/ouders


 klaagt uw kind ‘s ochtends als het naar school moet dat het ziek is 
 komt uw kind thuis van school met vieze of kapotte kleren of rugzak 
 raakt uw kind steeds spullen kwijt 
 raakt uw kind vaak zakgeld kwijt, vraagt het vaak om geld of steelt het (om aan de pester te 

geven) 
 trekt uw kind zich terug, is het stil en lijkt het zijn of haar zelfvertrouwen kwijt te zijn 
 is uw kind gespannen en angstig 
 is uw kind zijn of haar eetlust kwijt of zegt het dat het eten niet smaakt 
 heeft uw kind nachtmerries of huilt het zichzelf in slaap 
 heeft uw kind onverklaarbare blauwe plekken of verwondingen 
 is uw kind chagrijnig, snel boos of lastig 
 is uw kind vaak alleen, brengt het geen vriendjes meer mee naar huis 
 weigert uw kind te vertellen wat er aan de hand is, of geeft het ongeloofwaardige verklaringen 

voor zijn of haar gedragsveranderingen. 

Let op! Dit zijn heel veel signalen die kunnen duiden op pesten, maar dat hoeft niet! Vaak kan er ook 
een andere reden zijn voor verandering in het gedrag. Ouders kennen hun eigen kind het best en 
weten hoe hun kind aangeeft dat het niet goed gaat. 

Als u vermoedt dat uw kind wordt gepest op school neem dan contact op met de leerkracht van uw 
kind. De leerkracht kan dan samen met u kijken wat verstandig is om te doen en op welke manier dit 
kan worden opgelost. 

De signalen van pesten staan ook beschreven in de KiVa-gids voor ouders. Deze is online in te zien. 
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