
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 14 (31januari 2019) 
 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Pestprotocol 
Op de studiedag die we vorige week als team hebben gehad, hebben we uitgebreid 

stilgestaan bij het pestprotocol en met name het toepassen ervan in 

situaties dat pesten en ongewenst gedrag de kop opsteekt. 

 

Het uitgangspunt hierbij is: er is geen enkele reden voor 

grensoverschrijdend gedrag. Wanneer we hier op school mee te 

maken krijgen, volgen we onderstaande stappen. Tijdens de 

studiedag hebben we als team voorbeelden besproken waarbij we 

deze stappen hebben gevolgd en dit geleid heeft tot een 

verandering van gedrag. 
 
 

1.  Stel de vraag: 
'Is het je 
bedoeling 
om......' 

Antwoordt de leerling 'nee' dan is de 
vraag:  
Hoe ga je het nu oplossen? 

 
Dit stappenplan hoeft dan niet ingezet 
te worden, tenzij het gedrag niet 
verandert.  

Antwoordt de leerling met 'ja':  
Geef de leerling bedenktijd. 

 
'Ik begrijp nu dat het je bedoeling is 
om....'  
De leerkracht laat de leerling rustig 
nadenken over zijn antwoord. (buiten de 
groep) 

 
Ga vervolgens naar stap 2. 

2.  Stel nogmaals 
de vraag:  
'Is het je 
bedoeling 
om......' 

Antwoordt de leerling 'nee' dan stel je 
de volgende vragen:  

 Hoe ga je het nu oplossen?  

 Hoe herstel je het verdriet dat 
je hebt aangericht? 

Antwoordt de leerling met 'ja':  
Dan zegt de leerkracht het volgende: 

 
 'Ik bel nu je ouders op om te vragen of 
ze hier willen komen. Dan herhaal je 
hetgeen je tegen mij zegt, in 
aanwezigheid van je ouders.  
Het hangt van het gesprek of met je 
ouders of je de klas nog in kunt komen.' 

 
Ga vervolgens naar stap 3. 

3.  Informeer de 
directeur, 
adjunct, IB-er of 
vertrouwens-
persoon, zodat 
hij/zij je kan 
ondersteunen/ 
bijstaan 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Ouders bellen Tijdens het gesprek wordt nadrukkelijk 

aan ouders gevraagd of zij de 
bedoeling van hun kind ondersteunen.  

 
Ondersteunen ze het niet: 
Er wordt naar een oplossing gezocht 

 
Ondersteunen ze het wel: 
De leerkracht reageert met: dus ik 
begrijp het goed dat u het goed vindt 
dat uw kind.... doet? Bedoelt u te 
zeggen dat u het gedrag van uw kind 
goedkeurt? 
De nadruk ligt op: 'Er is geen excuus 
voor wangedrag.' 

 
Ga vervolgens naar stap 5 

Kunnen ouders niet meteen komen, dan 
wordt de leerling toegang tot de klas 
ontzegd tot het gesprek heeft 
plaatsgevonden. De groep wordt 
beschermd tegen deze leerling.  

5 De directie 
nodigt ouders 
uit voor een 
gesprek. De 
leerling komt 
niet terug in zijn 
eigen groep, tot 
er een oplossing 
voor het 
probleem is.  

 

  

 
Uit dit overzicht blijkt, dat leerlingen in eerste instantie zelf een rol hebben in het 

veranderen van hun gedrag ten opzichte van de ander, maar dat we u als ouder ook 

nodig zullen hebben om de gedragsverandering vol te houden. 

 

Nieuws van het overblijfteam 
Ouders van nieuwe leerlingen die informatie willen hebben over het overblijven  

op onze school kunnen een overblijffolder meenemen. 

Deze staan in een rekje tegenover de witte overblijf brievenbus bij de 

hoofdingang. 

Blijft uw kind(eren) op vast dagen over graag mailen naar wimgerry@home.nl  

U hoeft dan alleen bij afwezigheid een mededeling te doen via de mail of in de 

brievenbus. 

Ouders vragen of ze meerdere overblijfkaarten tegelijk kunnen kopen. 

Dit mag natuurlijk altijd. Als de laatste kaart vol is geven wij hem aan uw kind 

mee. We proberen zeker bij de kleinste kinderen de overblijfkaart in 

de tas of broodtrommel te stoppen. Kosten overblijfkaart € 15.00 voor 12 strippen. 
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De poort is vanaf 13.00 uur geopend 

eerder mogen de kinderen die thuis  

gaan eten niet op het schoolplein.  

 

We willen nogmaals benadrukken dat 

in overleg met de directie ,het team 

en overblijfteam is besloten dat alleen 

ontbijtkoek, eierkoek, krentenbol, 

kaas, worst, worstenbrood, toast of 

cracker mee mag worden gegeven 

tijdens het overblijven, dus geen andere koeken, donuts, Bifi worstjes of snoep. Wij 

streven naar een “gezonde school”,  andere lekkernijen graag THUIS eten. 

Wij zorgen iedere dag voor een snoepje en regelmatig voor een andere traktatie. 

 

Groetjes het Overblijfteam. 

 

Nieuwsbrief GMR 
 In de bijlage van deze nieuwsbrief treft u ook de nieuwsbrief van de GMR (aug.2018 

t/m jan.2019)  
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