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Pesten  
  

 
 
 

We vinden het heel naar dat je gepest wordt op school. Je voelt je misschien alleen, 
verdrietig of boos. Het is belangrijk om te weten dat we dit heel graag samen met jou willen 
oplossen en je willen helpen.  
Je kunt de juf of meester om hulp vragen, maar we hebben ook een vertrouwenspersoon waar je 
naar toe kunt gaan. We hopen dat je het ons laat weten dat je gepest wordt, zo kunnen we er iets 
aan gaan doen.  
Hier staat hoe je contact met ons kunt opnemen:  
 
Pesten op school: waar kan ik terecht?  

Als je op school gepest wordt kun je met je ouders praten, maar ook naar je juf/meester of 
de vertrouwenspersoon op school gaan. Samen kunnen jullie een oplossing zoeken. Je ouders 
kunnen ook een aantal dingen doen om het pesten tegen te gaan, zoals naar de directeur, 
meester Jan Willem, gaan.  

 
Wie is de vertrouwenspersoon?  

Je kunt naar de vertrouwenspersoon van onze school gaan. Zij kan ervoor zorgen dat, als 
je dat wilt, er een gesprek komt tussen de verschillende kinderen. Op onze school is juf Marja van 
der Heiden de vertrouwenspersoon. Je kunt haar bereiken door naar haar toe te gaan maar je 
kunt ook vragen of een andere juf je naar haar toe kan brengen. Ze werkt elke dinsdag tot en met 
vrijdag in het kleuterlokaal in de Dorpskerk. Je kunt haar ook een e-mail sturen, haar e-mailadres 
is marja.vanderheiden@deschoolwerkplaats.nl. Marja heeft ook bij de Naaldkerk en bij de Frans 
Netscherlaan brievenbussen opgehangen waar je een briefje in kunt doen met daarop je verhaal. 
Ze zal met jou contact opnemen als ze je briefje krijgt.  

 
Naar de leerkracht (juf of meester) 
Jij en je ouders kunnen terecht bij de leerkracht. Zij kunnen samen: 

- Pesten in de klas aanpakken 
- Zorgen dat er een gesprek komt tussen kinderen  
- Met de ouders van de kinderen die pesten in gesprek gaan.  

De directeur, meester Jan Willem, kan:  
- Bemiddelen tussen betrokkenen,  
- Doorverwijzer naar bijvoorbeeld de schoolarts, schoolpsychoog, gemeente of politie.  

Naar de kinderombudsman  
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 Je kunt (samen met je ouders) terecht bij de kinderombudsman als het pesten niet stopt. 
De kinderombudsman spreekt de verantwoordelijken aan. Dit zijn bijvoorbeeld de directie, het 
schoolbestuur of de inspectie. Onze school moet binnen vier weken aangeven wat wij met het 
advies gaan doen. Je kunt de kinderombudsman gratis bellen op maandag-vrijdag van 12:00 tot 
17:00 op telefoonnummer 0800-876 54 32. Je kunt ook een e-mail sturen naar 
ombudswerk@dekinderombudsman.nl.  
 

Naar de Inspectie van onderwijs 
Ook is er een inspectie die onderzoek kan doen naar pesten op school. Ook houdt de 

inspectie toezicht op de veiligheid op een school. Een inspecteur kan helpen bij ernstige klachten 
zoals:  

- Seksuele intimidatie;  
- Lichamelijk geweld;  
- Grove pesterijen.  

Pestweb  
Voor meer informatie kun je ook op pestweb kijken: www.pestweb.nl.  

 
Je kunt ook bellen met de kindertelefoon, elke dag van 11:00 tot 21:00 op 0800-0432. Je 

kunt ook chatten als je dat fijner vindt. Dan ga je naar de website van de Kindertelefoon: 
https://www.kindertelefoon.nl.  
 


