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 Dit stappenplan hoort bij het anti-pestprotocol GPS 

Stappenplan pesten 
Onderwerp Wat doe jij? Wat doet de school? 
 
 
Je wordt gepest door een andere leerling 
 

                

 
- Je probeert het pesten te stoppen. 
- Je vertelt het aan je mentor. 
- Jullie praten samen over wat er 

gebeurd is. 
- De pester wordt erbij gehaald.  
- Er wordt aan jullie allebei gevraagd of 

jullie een herstelgesprek willen. 
- Bij een herstelgesprek wordt er 

gekeken hoe de pester heeft het kan 
oplossen.  

- Als er niet gekozen wordt voor een 
herstelgesprek, dan komt er een 
ander gesprek. Er worden afspraken 
gemaakt en er kan straf volgen.  

- Een week later is er weer een gesprek 
om te horen of iedereen zich aan de 
afspraken houdt. 

- Je mentor zorgt ervoor dat de ouders 
het ook weten. 

 
 
Als jij vaker wordt gepest, dan zal jouw 
mentor of iemand van het zorgteam een 
gesprek met jou hebben. Er zal hulp worden 
aangeboden. Bijvoorbeeld: een SOVA- of 
weerbaarheidstraining. 

 
- De mentor gaat eerst met de gepeste 

leerling in gesprek en daarna met de 
pester. 

- In dit gesprek wordt gekeken of er een 
herstelgesprek mogelijk is.  

- Wil één van beiden dat niet dan is er 
een gesprek waarin afspraken worden 
gemaakt en eventuele maatregelen 
besproken. 

- De mentor zorgt dat de ouders op de 
hoogte zijn. 

- De mentor zet het incident en de 
afspraken in het leerlingvolgsysteem 
bij alle betrokken leerlingen. 

- De mentor houdt een week later weer 
een gesprek om te horen of iedereen 
zich aan de afspraken houdt. 

 
Als een leerling zich niet aan de afspraken 
kan houden dan geeft de mentor dit door aan 
de teamleider.  

- De teamleider gaat met ouders in 
gesprek. De teamleider brengt het 
pesten in bij het zorgteam. 

- De mentor houdt iedere week een 
gesprek om te horen hoe het gaat. Als 
het goed gaat stoppen de gesprekken. 

- Als het niet goed gaat volgen er 
maatregelen. 
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Jij pest een andere leerling 
 

                

 
- Jij hebt een gesprek met jouw mentor. 

Iedereen moet zich veilig voelen op 
school. Je wordt aangesproken als dat 
door jouw gedrag niet kan. 

 
- Tijdens het gesprek zal aan jou 

gevraagd worden of jij mee wilt 
werken aan een herstelgesprek.  
 

- Bij een herstelgesprek wordt er aan 
jou gevraagd wat er gebeurd is en hoe 
jij de schade bij de gepeste leerling 
kunt oplossen. De gepeste leerling 
geeft aan of  hij/zij daar tevreden over 
is. 
 

- Als jij geen herstelgesprek wilt dan 
worden er afspraken gemaakt en kan 
er straf worden gegeven. Jij moet je 
aan deze afspraken houden. 

 
- Een week later is er weer een 

gesprek. Als jij je aan de afspraken 
houdt is dat goed.  
Als jij je niet aan de afspraken houdt 
dan wordt dit aan de teamleider 
verteld. Jouw ouders worden ingelicht 
en er kunnen maatregelen volgen. 
 
 
 
 
 
 

 
- De mentor gaat met de pester in 

gesprek en vraagt of deze mee wilt 
werken aan een herstelgesprek. 

- Wil één van beiden dat niet dan is er 
een gesprek waarin afspraken worden 
gemaakt en eventuele maatregelen 
besproken. 

- De mentor spreekt de pester aan op 
het pestgedrag en er worden 
afspraken gemaakt. Ook kan straf 
worden gegeven. 

- De mentor zorgt dat de ouders op de 
hoogte zijn. 

- De mentor zet het incident en de 
afspraken in het leerlingvolgsysteem 
bij alle betrokken leerlingen. 

- De mentor houdt een week later weer 
een gesprek om te horen of iedereen 
zich aan de afspraken houdt. 
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Een medewerker of leerling ziet dat een 
leerling wordt gepest 
 

                
 

 
- Als jij ziet of merkt dat een andere 

leerling wordt gepest dan moet je dat 
vertellen aan je mentor of de 
vertrouwenspersoon op school.  

 
 
 
 

 
- Een docent of medewerker van de 

school die ziet of denkt dat een 
leerling wordt gepest, vertelt dit altijd 
aan de mentor van de leerling.  

 
- De mentor gaat daarna in gesprek 

met de leerlingen (zie stappen boven). 

 
 
Cyberpesten (pesten via internet of 
telefoon) 
 

                  

Als jijzelf slachtoffer bent van cyberpesten 
dan: 

- Je slaat het bewijs van het pesten op 
(maak een print of sla de berichten 
op). 

- Je blokkeert de afzender. 
- Je vertelt het aan jouw mentor.  
- Jullie praten samen over wat er 

gebeurd is (Zie de stappen hierboven 
bij “Jij wordt gepest”). 

 
Als jijzelf iemand gepest hebt via 
cyberpesten: 

- Jij bent verplicht om online en in het 
openbaar excuses aan de gepeste 
leerling aan te bieden (zie voor de 
andere stappen hierboven bij  “je pest 
een andere leerling”). 

 
 

- De mentor gaat in gesprek met de 
leerling die slachtoffer is van 
cyberpesten. Afhankelijk of het een 
leerling van onze school is of niet 
wordt het vervolg bepaald.  
 

- Ook bij cyberbesten kan gekozen 
worden voor een herstelgesprek (zie 
stappen hierboven). 

 
Bij schade (lichamelijk letsel of materieel) of 
bij stalking kunnen ouders de politie 
inschakelen.  
 

- De gebeurtenis en de afspraken 
worden door de mentor genoteerd in 
het leerlingvolgsysteem. 


