
AANDACHT VOOR PESTEN
DE ANTI-PESTPOLI



Wanneer een kind gepest wordt of zich niet veilig voelt in de klas, heeft dat grote gevolgen op korte en lange
termijn. Pesten beïnvloedt bijvoorbeeld het zelfbeeld en zelfvertrouwen van een kind. De antipestpoli biedt

ondersteuning wanneer er sprake is van een onveilig klimaat in de klas of als uw kind gepest wordt. 
 

Onze 360 graden aanpak geeft
een volledige weergave van
alle actoren die meespelen bij
het pestgedrag. Het is
belangrijk om alle betrokken
partijen in te zetten om
gedragsverandering te be-
werkstelligen. We onder-
steunen de school actief om
het anti-pestprotocol uit te
voeren. Zo voorzien we
leerkrachten en ouders van de
benodigde tools om de
werkwijze te continueren en te
vervolgen.

Na deze observatie kunnen wij
diverse vormen van hulp
inzetten, zoals ondersteuning
op groepsniveau of individueel
niveau, van gesprekken met
leerlingen tot gesprekken met
ouders door een systeem-
therapeut. Tijdelijke inzet van
klassen-assistenten (met
zorg-achtergrond) om de rust
en de veiligheid te laten
terugkeren, is ook mogelijk. 

Wanneer er een onveilig
klimaat is ontstaan in een klas,
dan bieden wij een traject op
maat aan. Voorafgaand aan het
traject zal er observatie van de
klas plaatsvinden. Tevens zal
het functioneringsprofiel (FP)
worden ingezet om inzicht te
krijgen in het pedagogisch
klimaat van de klas. Het FP
maakt door middel van een
vragenlijst een scan op groeps-
en op individueel niveau van
alle leerlingen. Uit het FP komt
naar voren welke leerling(en)
meer aandacht nodig hebben
en welke verbanden er zijn
tussen de leerlingen in de klas.
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ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING BIJ PESTEN

BEGELEIDING OP INDIVIDUEEL- EN GROEPS NIVEAU
Aandacht bij Pesten biedt drie verschillende trajecten

Het doel van deze begeleiding is om de jongere meer weerbaar te maken tegen pesten. Dit kan
onder andere door middel van het aanleren van sociale vaardigheden of emotieregulatie.
Daarnaast betrekken we de omgeving om leerlingen hierin te ondersteunen.

Het doel van dit traject is om de veiligheid en het klimaat in de klas te verbeteren. 

Het doel van deze training is om een groep leerlingen weerbaarder te maken tegen pesters.

GROEPSKLIMAAT

INDIVIDUELE BEGELEIDING

WEERBAARHEIDSTRAINING

FUNCTIONERINGSPROFIEL PASSENDE ONDERSTEUNING360 GRADEN AANPAK


