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Pestprotocol KBS Alfons Ariëns 

1. Doel pestprotocol KBS Alfons Ariëns 

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Pesten kan heel schadelijk zijn en daarom 

moeten we er samen voor zorgen dat het snel stopt. Het gaat hierbij om het duidelijk begrenzen van 

ongewenst gedrag (van alle partijen) en het herstellen van het vertrouwen. 

Dit pestprotocol heeft als doel om alle leerlingen zich veilig te laten voelen op school.  

School is bedoeld om te leren en dit kan alleen als de leerlingen zich veilig voelen. Met dit 

pestprotocol weten leerlingen, leerkrachten, directie en ouders hoe ze samen kunnen handelen als 

er toch een onveilige situatie ontstaat. Dit protocol sluit aan bij de methode Kanjertraining, die wij op 

school gebruiken. De Kanjertraining heeft als doel; het stimuleren van sociaal vaardig gedrag en het 

voorkomen of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal 

teruggetrokken gedrag. Dit pestprotocol is onderdeel van het veiligheidsbeleidsplan 2020-2024. 

1.1 Wat is pesten? 

Er zijn verschillende fases waarin kinderen problemen kunnen ondervinden in de omgang met elkaar.  
 

Fase 1: in deze fase hebben kinderen “last” van elkaar er ontstaat “gedoe” en dat is normaal, dit zijn 

voor kinderen leermomenten. Het leren omgaan met behoeftes van anderen hoort erbij. 
 

Fase 2: het storende gedrag gaat door. Als storend of vervelend gedrag wordt genegeerd dan houdt 

het meestal vanzelf op. Het negeren of weglopen (met behulp van een klasgenoot die je vertrouwt) 

bij storend gedrag is een stap die bij de lessen van de Kanjertraining ook wordt geoefend. Gaat het 

gedrag toch door, dan stap je naar een volwassenen die kan helpen (juf of meester).  

Fase 3: iemand wordt structureel lastiggevallen van uit een machtspositie. Dit noemen we pesten. De 

Kanjertraining spreekt van pestproblematiek wanneer een kind of groepje in een machtsverhouding 

steeds opnieuw een ander kind blijft lastigvallen (psychisch, verbaal of fysiek, direct of via internet of 

mobiel).  

De Kanjertraining gaat ervan uit dat in de meeste gevallen als een kind zich gepest voelt, de ‘pester’ 
niet de bedoeling heeft de ander pijn te doen. Wanneer de gevolgen voor de gepeste duidelijk 

worden gemaakt aan de pester, zijn de meeste kinderen bereid hiermee te stoppen. Als dat niet 

voldoende is, dan wordt duidelijk gemaakt wat de sociale gevolgen voor de pester zelf zullen zijn. 

Cruciaal in het ontstaan en het in stand houden van pesten zijn de reacties van leeftijdsgenoten op 

de pester. Zolang deze het pesten blijven aanmoedigen (dit noemen wij benzine geven aan de motor, 

zie 3.5), is het voor de pester moeilijker om hiermee te stoppen. Heerst er in een klas een mentaliteit 

van respect en vertrouwen, dan zal er minder gepest worden dan wanneer er een onveilige sfeer 

heerst, waarin kinderen zich moeten bewijzen en bezig zijn met hun status in de groep. Pesten 

gebeurt per definitie achter de rug van degene die kan ingrijpen, zoals een vader/moeder, leerkracht. 

Dat betekent dat er goed moet worden samengewerkt tussen school en ouders enerzijds en dat 

kinderen moet worden geleerd hoe zij kunnen aangeven dat zij zich gepest voelen of merken dat er 

in hun omgeving wordt gepest. 
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1.2 Wat is dan plagen?  

Bij plagen liggen de machtsverhoudingen gelijk en de rollen wisselen (de ene keer plaagt de een, de 

andere keer plaagt de ander). Het is vaak leuk, plezierig en grappig, er zijn geen kwade 

bijbedoelingen. Plagen gebeurt meestal in het zicht van de leerkrachten. Pesten gebeurt achter de 

rug van leerkrachten. Daarom weet een leerkracht zelden uit zichzelf wat er zich precies afspeelt 

tussen de kinderen onderling. De leerkracht moet hierover worden geïnformeerd door de leerlingen 

zelf of door de ouders. 

1.3 Welke rollen zijn er? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer gaat het mis? 

Het gaat mis als we niet meer onzelf zijn, dan valt de witte pet weg. Dan ontstaat dit gedrag: 

 

 

 

 

 

 

 

Let op: we koppelen nooit een pet aan een kind. De petten gaan over gedrag, en gedrag kun je 

veranderen. Je doet niet als een pet. Je doet als een aap of je hebt de rode pet op. 
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1.4 Smileyposter 

De Kanjerafspraken en de petten geven een verwachting weer van welk gedrag wij op school wel en 

niet gewenst vinden. De smileyposter werkt hierbij ondersteunend voor leerkrachten, kinderen en 

ouders. 

 

2. Wat doet de school aan preventie?  

De school streeft een positieve, opbouwende sfeer na en doet dat enerzijds binnen de kaders van  

de wet en anderzijds binnen het kader van de Kanjerafspraken .  

 

2.1 Kernpunten vanuit de Kanjertraining in de preventieaanpak:  

1. De Kanjerafspraken.  

• We vertrouwen elkaar  

• We helpen elkaar  

• We werken samen  

• We hebben plezier  

• We doen mee 

2. Denk goed over jezelf en de ander.  

3. Pieker niet in je uppie, maar deel je zorgen met de ander, bij voorkeur met je ouders.  

4. Denk oplossingsgericht.  

5. Geef op een nette manier je mening en doe je voordeel met kritiek die je krijgt.  

6. De school maakt onderscheid tussen onvermogen en onwil.  

6a. Onvermogen: Kinderen die zich misdragen, maar dat niet willen, worden ondersteund en 

geleerd hoe zij zichzelf kunnen beheersen. Dat vindt plaats in samenwerking met de ouder(s) van 

deze leerling. Het kan zijn dat een kind het moeilijk heeft met zichzelf of met de omstandigheden 

waarin het verkeert. Maar desondanks probeert het kind er iets van te maken. Zo zijn er kinderen 

met onvermogen zoals autisme, ADHD, moeilijke (gezins-)omstandigheden of andersoortige 

beperkingen die ondanks hun onvermogen er alles aan doen om zich aanvaardbaar te gedragen. 

Dat het misgaat is niet erg, het zijn leermomenten. Dan mag deze leerling erop vertrouwen dat 

hiermee rekening wordt gehouden. Deze leerling heeft veel te leren in een moeizaam proces. De 

omgeving heeft daar begrip voor.  
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6b. Onwil; heeft een kind de opvatting dat het zich niet fatsoenlijk wil gedragen en met niemand 

rekening wil houden, dan reageert de school grens stellend. Ouders worden betrokken bij het 

feit dat hun kind het verlangen heeft zich te willen misdragen. De mentaliteit van een kind is 

immers de verantwoordelijkheid van de ouders.  

Het is cruciaal nu in het gesprek met de ouders expliciet te vragen:  

Keurt u als ouder dit gedrag goed? Wilt u dat uw kind morgen weer zo reageert? 

Als ouders reageren vanuit ”nee, maar…”, waarin er een opsomming van redenen voor het 
gedrag komt, zal verwezen worden naar de Smileyposter, met de vraag of het de bedoeling is dat 

hun kind andere kinderen pijn doet of kwetst. De meeste ouders willen dit niet. De neiging 

ontstaat soms om alle omstandigheden rondom het kind te gaan aanpassen (beter toezicht, 

andere kinderen en de leerkracht moet anders doen). Wanneer het echter om onwil gaat, kan de 

omgeving helemaal worden aangepast, maar wil het kind zich nog steeds niet fatsoenlijk 

gedragen. Vandaar deze bovenstaande vraag aan de ouders: Keurt u dit gedrag goed? 

Als ouders daarop aangeven dat ze het gedrag afkeuren, dan moeten ouders dat duidelijk tegen 

hun kind zeggen. 

7. Hulp in de vorm van een maatje/buddy/tutor (bemiddeling).  

8. Duidelijk schoolbeleid en handhaving ervan. 

 

2.2 Signaleren van pesten:  

Wij laten de leerlingen van groep 5 t/m 8 één keer per jaar de leerlingvragenlijst invullen van het 

Kanjervolg- en adviessysteem. Op deze manier brengen wij stelselmatig de sociale situatie van de 

groep in kaart waarbij de leerkracht mogelijke problemen tussen kinderen tijdig kan signaleren. Dit 

helpt om pesten beter en sneller aan te pakken.  

 

2.3 Melden van pesten:  

Ouders, leerlingen en betrokkenen kunnen zich altijd richten tot de (eigen) leerkracht, intern 

begeleider (IB) of directie. Ook de vertrouwenspersoon of contactpersoon ongewenste 

omgangsvormen kan hierbij helpen. Op de Alfons Ariëns zijn Charlotte Bijl en Sabella van den Ancker 

als interne contactpersonen ongewenste omgangsvormen aangesteld.  

3. Indien er toch sprake is van pesten 

3.1 Algemeen 

Veel ouders verlangen van de school dat “het kwaad” (= de pester) moet worden bestreden, en dat 
“het goede” moet worden beschermd. De school kiest er echter niet voor om kinderen te beoordelen 
als behorend bij “kwaad of goed”. Ieder mens maakt weleens fouten. De weg van de mens, en die 

van het kind in het bijzonder, gaat met vallen en opstaan. Kinderen hebben het recht daarin te 

worden begeleid en te worden opgevoed. Ouders hebben die opvoedingsplicht evenals leerkrachten. 

In gesprek met kinderen (en ouders) wordt de voorwaarde gehanteerd dat binnen de kaders van de 

Nederlandse wetgeving veel mag zolang je rekening houdt met elkaar. Jij hoeft je niet onveilig te 

voelen door het gedrag van de ander en die ander hoeft zich niet onveilig te voelen door jouw 

gedrag.  

Als een conflict zich tussen kinderen afspeelt dan zal de school kiezen voor een oplossingsgerichte 

aanpak. Dat wil zeggen: de school zoekt een oplossing die alle partijen (zo veel mogelijk) recht doet, 

en borgt gemaakte afspraken. Een oplossingsgerichte aanpak is te onderscheiden van een wraak- en 

haatgerichte aanpak (vormen van bedreiging en kwaadsprekerijen) of een zeurgerichte aanpak 

(indirecte kwaadsprekerijen en slachtofferschap). Kortom: doe elkaar recht. 

School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. Ook ouders hebben 

de verantwoordelijkheid om een pestprobleem bij de leerkracht aan te kaarten. Dit neemt niet weg 

dat iedere partij moet waken over haar eigen grenzen: het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat 
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ouders andermans kind een lesje gaan leren, met het doel de problemen voor het eigen kind op te 

lossen. Bij problemen van pesten of agressie zullen de leerkrachten, directie en ouders hun 

verantwoordelijkheid nemen en overleg voeren met elkaar, met het doel een goede oplossing te 

vinden die ook in de toekomst houdbaar is. Voorbeeldgedrag van leerkrachten en ouders is van groot 

belang. Er zal minder worden gepest als duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar 

(fatsoensnormen), waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met verbaal of fysiek 

geweld worden opgelost. Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en leerlingen wordt niet 

geaccepteerd. Alle betrokkenen nemen duidelijk stelling tegen dergelijke gedragingen. 

3.2 Hulp aan de pester 

Algemeen:  

Er wordt uiteraard met de pester gesproken. Dit kan een probleemoplossend gesprek zijn (op zoek 

naar de oorzaak) om vervolgens de gevoeligheid voor wat hij met het slachtoffer uithaalt te 

vergroten, gekoppeld aan afspraken met evaluatiemomenten.  

Het advies is om de pester even de gelegenheid te bieden om zijn leven te beteren alvorens zijn 

ouders bij zijn wangedrag te betrekken. Natuurlijk is dit wel afhankelijk van de ernst van het 

pestgedrag.  

 

Begeleiding van de pester  

- Praten; zoeken naar de reden van het ruzie maken/pesten (baas willen zijn, jaloezie, verveling 

buitengesloten voelen)  

- Laten zien wat het effect van zijn/haar gedrag is voor de gepeste.  

- Excuses aan laten bieden  

- In laten zien welke sterke (leuke) kanten de gepeste heeft  

- Pesten is verboden in en om de school: wij houden ons aan deze regel. Er zitten consequenties aan 

  als dat niet gebeurt. 

- Belonen als het kind zich aan de regels houdt  

- Het kind leren niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen, de „stop-eerst-nadenken-houding‟  
- Een andere manier van gedrag aanleren. 

- Contact tussen ouders en school; elkaar informeren en overleggen. Inleven in het kind; wat is de  

  oorzaak van het pesten? 

 

Oorzaken van pestgedrag kunnen zijn:  

- Een problematische thuissituatie  

- Voortdurend gevoel van anonimiteit (buitengesloten voelen)  

- Voortdurend in een niet-passende rol worden gedrukt  

- Voortdurend met elkaar de competitie aangaan  

- Een voortdurende strijd om de macht in de klas of in de buurt  

 

3.3 Hulp aan het gepeste kind 

Uiteraard moet ook hulp aan het slachtoffer worden geboden. Kinderen die voortdurend worden 

gepest, kunnen op verschillende manieren reageren. De meeste kinderen worden passief en zitten er 

duidelijk mee. Een enkel gepest kind gaat zelf uitdagen. Beide vormen van gedrag zijn „aangeleerd‟, 
in de zin van „reacties op uitstoting‟. Dit gedrag kan ook weer afgeleerd worden.  
In dit geval zijn bijvoorbeeld sociale vaardigheidstraining, zelfverdediging of kanjertraining goede 

interventies.  
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Begeleiding van de gepeste leerling  

▪ Medeleven tonen, luisteren en vragen hoe en door wie er wordt gepest.  

▪ Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat doet hij/zij voor tijdens en na het pesten  

▪ Huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlokken. De leerling 

in laten zien dat je op een andere manier kunt reageren.  

▪ Zoeken en oefenen van een andere reactie bijvoorbeeld je niet afzonderen  

▪ Het gepeste kind in laten zien waarom een kind pest.  

▪ Nagaan welke oplossing het kind zelf wil  

▪ Sterke kanten van de leerling benadrukken  

▪ Belonen wanneer de leerling zich op de geoefende of besproken manier reageert.  

▪ Praten met de ouders van de gepeste leerling en de ouders van de pester(s)  

▪ Het gepeste kind niet over beschermen bijvoorbeeld naar school brengen of „ik zal het de 
pester wel eens gaan vertellen‟. Hiermee plaats je het gepeste kind in een 

uitzonderingspositie waardoor het pesten zelfs nog toe kan nemen 

▪ Zoeken van een sport of club; waar het kind kan ervaren dat contact met andere kinderen 

wel leuk kan zijn  

▪ Inschakelen hulp; sociale vaardigheidstrainingen; Jeugdgezondheidzorg; huisarts; GGD 

3.4 Hulp aan de zwijgende middengroep 

Om de zwijgende middengroep tot bondgenoot in de strijd tegen het pesten te maken zijn de 

volgende acties mogelijk:  

▪ Pesten aan de orde stellen in de klas, bijvoorbeeld door aandacht voor dit pestprotocol en het 

onderwerp regelmatig terug te laten komen, telkens in andere bewoordingen en ook 

gebruikmakend van verschillende werkvormen.  

▪ Als een leraar met de klas spreekt over pesten, is het raadzaam geen pestsituatie in de klas als 

uitgangspunt te nemen, maar het onderwerp daar bovenuit te tillen. Gebeurt dit niet dan kan de 

klas het probleem ontkennen, bagatelliseren, het slachtoffer de schuld geven of zeggen dat het 

maar een grapje is. Of de pester gaat het slachtoffer voor zijn klikken bestraffen.  

▪ Via rollenspel het buitengesloten zijn aan den lijve ondervinden. 

3.5 Hulp aan de meelopers (motor en benzine) 

Met de Kanjertraining leren we dat alles wat aandacht (benzine) krijgt groeit. Vervelend gedrag 

(motor) blijft doorgaan en krijgt status als kinderen meelachen en erbij staan. We maken kinderen 

bewust van de benzine die ze (vaak onbedoeld) geven aan gedrag dat niet prettig of storend is. Zo 

leren kinderen sociale verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te kiezen om geen benzine te geven. 

In onveilige klassen bekrachtigen kinderen elkaar in negatief, te stoer gedrag. Pas wanneer kinderen 

leren om geen benzine meer te geven, als de norm verandert, dan valt er geen winst (status, 

populariteit) meer te behalen met negatief gedrag. 

 

Leerkracht  

• De leerkracht probeert in de klas benzine (aandacht) te geven aan positief gedrag.  

• De leerkracht spreekt benzinegevers aan: “Geef maar geen benzine”. Hierdoor krijgt negatief 
gedrag minder aandacht (benzine) van de leerkracht.  

 

Ouders  

• Bevraag uw kind eens of het benzine geeft in de klas. Soms klagen kinderen thuis over 

vervelend gedrag van een klasgenoot. Het komt geregeld voor dat kinderen onbedoeld zelf 
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benzine blijken te geven aan dit gedrag. Dit kan door erom te lachen, door ernaar te kijken 

maar ook door te klagen (“oohhh, stil nou eens, nouou, hou nou op…”). Dit houdt onbedoeld 
het gedrag in stand.  

• Waar geeft u thuis benzine aan? Lacht u om storend gedrag van uw kind, dan zal uw kind 

hiermee doorgaan.  

• Spreekt u alleen uw kind aan op negatief gedrag, dan zal uw kind daarmee aandacht vragen. 

• Geef daarom veel complimenten en benoem dus gedrag wat u prettig vindt. Dan zal dat 

gedrag versterkt worden. 

3.6 Hulp aan de ouders 

De Kanjertraining geeft ons de volgende adviezen:  

Ouders van gepest kind:  

a) Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind.  

b) Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat, probeert u contact op te nemen met de ouders 

van de pester(s) om het probleem bespreekbaar te maken.  

c) Pesten op school kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken  

d) Door positieve stimulering en zgn. schouderklopjes kan het zelfrespect vergroot worden of weer 

terug komen.  

e) Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport  

f) Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt  
 

Ouders van pester:  

a) Neem het probleem van uw kind serieus  

b) Raak niet in paniek: elk kind loopt kans een pester te worden  

c) Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen  

d) Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet  

e) Besteed extra aandacht aan uw kind  

f) Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport  

g) Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind  

h) Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat  
 

Alle andere ouders:  

a) Neem de ouders van het gepeste kind serieus  

b) Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan  

c) Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag  

d) Geef zelf het goede voorbeeld  

e) Leer uw kind voor anderen op te komen  

f) Leer uw kind voor zichzelf op te komen 
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4. Stappenplan anti-pestprotocol  

Iedere melding van pestgedrag dient serieus genomen te worden en te worden geverifieerd. Op het 

moment dat een leerling, een ouder of een collega melding maakt van pestgedrag worden de 

volgende stappen ondernomen. Deze stappen zijn erop gericht om het pestgedrag zo snel mogelijk te 

stoppen. 

4.1 Stappenplan 

 

Stap 1: gesprek met de pester en een gesprek met de gepeste (afzonderlijk) 

Stap 2: Stopt het pestgedrag niet na het gesprek of is de ernst van het pestgedrag te groot, contact 

met ouders van beide kinderen + aantekening in ParnasSys 

Stap 3: hierna volgt altijd een gesprek met ouders van beide kinderen en wordt er een plan opgesteld 

Stap 4: Wordt er geen overeenstemming bereikt, dan vervolggesprek met directie of IB erbij 

Stap 5: Wordt er geen overeenstemming of oplossing bereikt, dan volgt er een tweede gesprek met 

alle betrokkenen (leerkracht, ouders, directie/IB) en volgt er een geschreven evaluatie van het 

traject. Er wordt een beslissing genomen over de te nemen maatregelen (verdere hulp, schorsing, 

ed). 
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5. Grensoverschrijdend gedrag 

5.1 Wat is grensoverschrijdend gedrag? 

Grensoverschrijdend gedrag kan op verschillende manieren plaatsvinden: verbaal, fysiek, materieel. 

Het kan bijvoorbeeld gaan om pesten, agressief gedrag, spullen kapot maken of stelen, discriminatie 

en seksuele toenadering of –intimidatie. Het gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn, maar 

degene die er mee wordt geconfronteerd ervaart het als ongewenst en onaangenaam. Elke situatie 

van grensoverschrijdend gedrag staat op zichzelf, is situationeel/ contextueel en vraagt een eigen 

afweging en aanpak. Wat bij het ene kind goed werkt, werkt bij het andere kind averechts. Toch zijn 

er wel wat vuistregels te creëren. Een school is een plek om te leren, daar moet het dus veilig zijn. 

Binnen de school moet de nadruk liggen op vertrouwen, maar dat kan alleen bestaan als er helder en 

duidelijk gezag is. De smileyposter (zie 1.3) geeft hiervoor een duidelijk kader: het moet goed zijn 

voor jou en de ander. We willen het vaak wel goed doen, maar het gaat soms wel eens mis. 

5.2 Fysieke veiligheid in gevaar?  

Als een kind of ouder grensoverschrijdend gedrag vertoont, is het eerste wat van belang is:  

Is de fysieke veiligheid in het geding van de leerkracht, het kind of de omstanders?  

Voorbeelden zijn: schaar gooien door de klas, met een mes dreigen, agressie, dreigen met een 

waakhond loslaten etc.  

In dat geval gaan we niet eerst rustig in gesprek, het is dan een kwestie van handelen en grenzen 

stellen. Veiligheid staat voorop. Een optie zou dan kunnen zijn dat de leerkracht met de hele klas de 

ruimte verlaat. De leerkracht stuurt een andere volwassene naar het kind toe om het kind tegen 

zichzelf te beschermen.  

Het heeft altijd de voorkeur om van kinderen af te blijven als leerkracht. Indien er echter geen 

alternatief is, is het ook de plicht om in te grijpen om gevaar te voorkomen. Dus vechtende kinderen 

uit elkaar halen nadat je duidelijk hebt gezegd: Uit elkaar nu!  

Bij fysieke onveiligheid is er altijd een nagesprek met de ouders van de leerling. Daarbij gaan we altijd 

bekijken of er sprake is van onwil of onmacht? In beide gevallen verwachten we echter dat ouders 

het gedrag ondubbelzinnig afkeuren. Doen ouders dit niet, dan gaat deze leerling naar een andere 

klas tot de rust, veiligheid en het vertrouwen binnen de klas voldoende is hersteld. Zijn er 

aanwijzingen dat de leerling het gedrag in die klas ook zal laten zien, dan komen we in een situatie 

van schorsen c.q. verwijderen binnen de grenzen van de leerplichtwet. Hieronder wordt dit stap voor 

stap uitgelegd. 

 

 

 

 

 



 

 

5.3 Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 
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Websites  

Meer informatie over het tegengaan van pesten is te vinden op: 

 

• www.pestweb.nl 

• www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-onderwijs/vraag-en-

antwoord/aanpak-pesten-school 

• oudersenonderwijs.nl 

• www.kanjertraining.nl 

 

Dit protocol wordt onderschreven door leerkrachten, vertegenwoordigers van de ouders uit de 

medezeggenschapsraad en de directie.  

Dit protocol wordt jaarlijks geëvalueerd. 

Laatste versie 

Augustus 2022 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/aanpak-pesten-school
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/aanpak-pesten-school
https://oudersenonderwijs.nl/
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