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Pestactieplan (PAP)
Bestaat uit :
- 10 vingers in de pap : de aanpak op onze school als leerkracht
- 10 vingers in de pap : adviezen aan de ouders van de school
1) De aanpak op onze school als leerkracht :
Hier worden 10 afspraken uitgeschreven op basis van de preventiepiramide.

Aanvankelijk richten de afspraken zich op een preventieve aanpak.
Zo zijn duidelijke regels op school (klasafspraken, speelplaats, …), een vertrouwensband met de leerkracht, …
reeds heel belangrijk om pestgedrag te vermijden.(afspraak 1 tot 3)
Wanneer er pestgedrag gemeld wordt, richten we ons op een probleemgerichte aanpak. (afspraak 4 tot 6)
We benadrukken ook dat we allemaal zorg moeten dragen voor elkaar en dat het melden van pesten essentieel is.
De klasleerkracht besteedt veel aandacht aan sensibilisering van de problematiek (klasgesprekken,
(godsdienst)lessen over zorgzaam met elkaar omgaan, …)
Hier is het in de eerste instantie belangrijk om de leerlingen zelf de verantwoordelijkheid te geven om het
pestprobleem onder begeleiding op te lossen en recht te zetten.

Indien ook deze afspraken niet het gewenste resultaat hebben, zal er een bestraffende aanpak opgestart worden.
(afspraak 7 tot 10).
Maar ook hier krijgen de leerlingen de kans om zelf hun verantwoordelijkheid op te nemen.
De straf is niet willekeurig maar is gericht op de problematiek (vb. het schrijven van een excuusbrief en/of hoe de
leerling het zal aanpakken om zijn pestgedrag achterwege te laten.)
De laatste afspraak, namelijk het opstarten van een tuchtprocedure, wordt opgestart als alle vorige afspraken niet
nageleefd en opgevolgd worden.
De ouders worden steeds op de hoogte gehouden doorheen het hele proces.
De 10 afspraken geven het schoolteam de kans om een pestprobleem op dezelfde manier aan te pakken.
Het stappenplan biedt duidelijkheid voor de leerlingen maar ook voor de leerkrachten.
De nadruk in ons pestactieplan ligt niet op een bestraffende aanpak maar we geven de leerlingen in de eerste
instantie veel kansen en mogelijkheden om het pesten achterwege te laten en het goed te maken, dit steeds onder
begeleiding en aan de hand van een gestructureerde aanpak.

2) adviezen aan de ouders van de school
Hier worden 10 adviezen uitgeschreven bestemd voor de ouders die zich zorgen maken over hun kind omwille van
pesten.
We vragen aan de ouders om dit in elk geval te melden aan de school zodat het schoolteam en niet de ouders het
probleem kunnen aanpakken op de school.
Het schoolteam engageert zich ertoe om elke melding ernstig te nemen en in te grijpen.

Adviezen aan de ouders van de school…
Nog 10 vingers in de pap
Advies 1
School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. Toch moet iedere partij waken
over haar eigen grenzen. Het kan nooit de bedoeling zijn dat ouders op school (en ook niet aan de schoolpoort of
op de weg naar school of thuis) eigenhandig het probleem willen oplossen. Er moet overleg zijn met de
leerkrachten en/of de directie. In onze school werden ook de zorgcoördinatoren aangeduid als vertrouwenspersoon
van de leerlingen. Ook de ouders kunnen dus steeds met vragen terecht bij deze zoco’s, naast de eigen
klasleerkracht of de directie.
Advies 2
Voor een pestgedrag op school blijft de inbreng van ouders bij voorkeur beperkt tot het aanreiken van informatie en
tot het ondersteunen van de aanpak van de school. Neem EERST contact op met de school alvorens in contact te
treden met de ouders van de andere partij. De emotionele betrokkenheid bij uw eigen kind kan soms te groot zijn
om een juist inzicht te krijgen.
Advies 3
Ouders maken thuis tijd om met hun kinderen over het probleem te praten en laten het kind duidelijk aanvoelen dat
ze achter de aanpak van de school staan. Geloof samen met uw kind der er een eind aan pesten zal komen.
Advies 4
Indien u erachter komt dat uw kind zijn probleem niet durft te melden op school, vragen wij u om uw kind in eerste
instantie toch te stimuleren om naar de leerkracht toe te stappen. Pas als dit niet lukt, neemt u zelf contact met de
school.
Advies 5
Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat of in een hobbyclub, probeert u contact op te nemen met de
organisatie aldaar om het probleem bespreekbaar te maken. Een school mag immers niet voor conflicten buiten
haar eigen muren verantwoordelijk gesteld worden. Toch kan het geen kwaad om ook hiervan de school op de
hoogte te brengen. Vaak breiden broeihaarden zich uit naar andere locaties.
Advies 6
Ouders geven zelf het goede voorbeeld hoe een conflict kan opgelost worden.
Advies 7
Stimuleer uw kind om voor zichzelf op te komen, maar ook voor anderen.

Advies 8
Geloof niet steeds alles wat uw kind zegt, maar tracht door gerichte vraagstelling het aanhoren van alle partijen
een mening te vormen vooraleer u uw oordeel uitspreekt over uw zoon of dochter.
Advies 9
Stimuleer uw kind zeker niet om het recht in eigen handen te nemen, zich arrogant of dominant te gedragen en
zeker niet op een gewelddadige manier.
Advies 10
Indien uw kind op school reeds bestraft werd voor zijn daden, is het niet nodig om thuis nog een extra straf op te
leggen. Wijs wel in een gesprek op de gevolgen van zijn pestgedrag en laat duidelijk uw afkeuring blijken. Reageer
ook positief op elke gedragsverbetering, hoe bescheiden ook.
Nuttige tips om pesten bespreekbaar te maken of te voorkomen
Indien je te maken hebt met veel voorkomend negatief gedrag, kan i.s.m. de zorgleerkracht (en CLB) een
sociogram afgenomen worden in de klas. Dit sociogram wordt als referentie gebruikt om doelgericht acties te
ondernemen.
In de orthotheek van de schoolbib zijn heel wat materialen aanwezig: o.a. verhalen, boeken met doe-tips,
activiteiten uit ‘doos vol gevoelens’, liederen, …
Je kan o.a. ook volgende websites raadplegen:
www.pesten.be
www.weerbaar.info

Het volledig uitgeschreven pestactieplan (PAP) werd opgenomen in ons schoolwerkplan.

