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Een protocol is een afspraak die gemaakt wordt door verschillende groepen mensen. Op een 

basisschool zijn drie groepen belangrijk. De allerbelangrijkste groep vormen de kinderen die er 
les krijgen. De andere groepen zijn de ouders/verzorgers van die kinderen en de meesters en 

juffen. In dit protocol maken wij afspraken over pesten.  
Wat is pesten? Pesten is: iemand pijn doen door hem of haar vaker (meer dan één keer) uit te schelden, te slaan of 
schoppen of niet mee te laten doen met de groep; buiten te sluiten. Vaak wordt één kind door meerdere kinderen tegelijk 

gepest.  
Plagen is niet hetzelfde als pesten. Als iemand geplaagd wordt, is dat voor één keer en niet voor heel vaak. Als iemand 

geplaagd wordt, kan hij of zij makkelijk wat terugdoen, zich verdedigen. Als je gepest wordt, kun je je heel ongelukkig gaan 
voelen. Een gevoel dat heel lang kan blijven.  
Waarom dit protocol? Kinderen tussen de 4 en 12 jaar leren een heleboel dingen. Ze leren rekenen, taal, lezen maar ook 

leren ze hoe je met elkaar om kan gaan. Hoe je met elkaar om moet gaan, wordt ook wel sociale vaardigheden genoemd. 
Iemand die daar goed in is, weet hoe hij of zij prettig met andere mensen om kan gaan. Als kinderen op school of thuis leren 

dat pesten erbij hoort, zullen zij er ook niets aan doen als er iemand gepest wordt. Het is dus belangrijk dat alle groepen 
(ouders, kinderen en leerkrachten) duidelijk met elkaar afspreken dat pesten er niet bij hoort!!! 
 

 

Wat ik wel doe: 
 

□ Iedereen hoort erbij, ik sluit niemand buiten.  

 
□ Ik respecteer de mening van een ander.  

Iedereen heeft recht op een eigen mening. 
 

□ Ik respecteer de spullen van een ander.  
Ik kom niet aan de spullen van een ander als 

hij daar geen toestemming voor heeft 
gegeven. 

 
□ Ik kom alleen aan een ander, als die dat ook 

goed vindt. 
 

□ Als ik merk of zie dat een ander gepest wordt, 
zal ik er wat aan doen. 

Wat ik niet doe: 
 

□ Schelden en scheldnamen geven. 

 
□ Spullen van een ander stuk maken, verstoppen of 

afpakken. 
 

□ Naroepen, uitlachen of belachelijk maken. 
 

□ Geweld gebruiken: slaan, schoppen, haren 
trekken enz. 

 
□ Nadoen, imiteren of napraten. 

 
□ Uitsluiten of negeren. 

 


