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Er zijn heel wat Nederlandstalige boeken op de markt over pesten. In veel van deze boeken benadrukt men 
het belang van een pestprotocol. Soms geeft men een voorbeeld van een dergelijk protocol, vaak ook niet.

Voor de school die op zoek is naar een uitgewerkt protocol als voorbeeld of basistekst, is deze publicatie 
van uitgeverij Eduforce een aanrader. Omdat iemand die met beide voeten in de praktijk van het basis-
onderwijs staat, ze schreef. Bij de uitwerking van zijn pestprotocol raadpleegde Cees de Groot onder 
andere het werk van de Vlaamse Gie Deboutte en de Nederlandse Luc Koning.

Het pestprotocol is gebruiksklaar. Je kunt er onmiddellijk mee aan de slag. Het bevat zes belangrijke onder-
delen, in het bijzonder:

 Een uitgeschreven visie en de verantwoording waarom men voor een protocol kiest.
 Een katern met achtergrondinformatie die het verschil tussen pesten en plagen uitvoerig toelicht, 

de kenmerken van de pester en de gepeste op een rijtje zet en de leerkrachten attent maakt op de 
signalen bij de pester en de gepeste.

 Een katern over de preventie van pesten. Hierin beschrijft de auteur op welke manier de school kan 
werken aan het voorkomen van pestgedrag.

 Een katern over het optreden in situaties waarin pestgedrag optreedt. Een stappenplan toont de 
lezer de weg doorheen een mogelijke procedure.

 Een overzicht van gedragsregels die in een groep of klas kunnen gehanteerd worden.
 Een overzicht van maatregelen die de school kan nemen als de (leden van) de groep of klas de 

gedragsregels niet opvolgen.

In het zevende onderdeel beschrijft de auteur heel summier de veranderingsplannen van zijn eigen school. 
Het achtste deeltje bevat een overzicht van bronnen en materialen die hij bij dit protocol aanbeveelt.
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