
Anti-Pestprotocol Paasbergschool 
 

HET DOEL VAN DIT ANTI-PESTPROTOCOL 
§ Alle leerlingen moeten zich op de Paasbergschool veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen 

ontwikkelen. 
§ Pesten is helaas een probleem dat overal in de maatschappij voorkomt, dus ook op de 

Paasbergschool. Pesten willen wij op de Paasbergschool onder ogen zien en serieus aanpakken. 
§ De schoolregels en afspraken zijn zichtbaar in de hele school. Als er ongewenste situaties 

voordoen, kunnen we elkaar hierop aanspreken. 
§ Leerkrachten, leerlingen, ouders en de medezeggenschapsraad onderschrijven gezamenlijk dit 

Anti-Pestprotocol. 
 
VOORWAARDEN OM GOED OM TE KUNNEN GAAN MET PESTEN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

  

Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: 
- Door de leerlingen (gepeste kinderen, de pester(s) en de zwijgende groep) 
- Door de leerkrachten 
- Door de ouders/ verzorgers 

Op de Paasbergschool proberen we pestproblemen te voorkomen. Het onderwerp pesten wordt 
bespreekbaar gemaakt -los van het feit of pesten wel of niet aan de orde is- en is onderdeel van 
ons onderwijsaanbod. 

Wanneer pesten optreedt, moeten onze leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dit 
kunnen signaleren en duidelijk stelling kunnen en durven nemen. 

Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, moet de school 
beschikken over een directe en effectieve aanpak. 

Wanneer het pestprobleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het 
gewenste resultaat oplevert, is de inschakeling van een vertrouwenspersoon naast de APC-er 
nodig. De APC-er en vertrouwenspersoon gaan het probleem onderzoeken en kunnen 
deskundigen raadplegen en adviseren. 



DE ANTI- PESTCOÖRDINATOR 
Op de Paasbergschool hebben wij een Anti-Pestcoördinator (APC- er). Dit is Jorieke Visser. Binnen 
onze school is zij het aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met ‘pesten’. Zowel leerlingen, 
ouders/verzorgers en collega’s kunnen een beroep op haar doen.  
Jorieke Visser zal samen met de betreffende leerling(en), de betreffende ouders/verzorgers en de 
betreffende leerkracht(en) het pestprobleem in kaart brengen en op zoek gaan naar oplossingen. 
 
De APC- er heeft de volgende taken: 
§ Zij is verantwoordelijk voor het anti-pestbeleid binnen onze school. Zij houdt zicht op de 

berichtgeving en wetgeving omtrent het onderwerp pesten binnen het primair basisonderwijs, 
zodat ons anti-pestbeleid up-to-date is en voldoet aan de wet. 

§ Zij is er verantwoordelijk voor dat alle direct betrokken partijen kennis hebben van het protocol. 
§ Zij zal ervoor zorgen dat het protocol regelmatig onder de aandacht wordt gebracht en ‘leeft’ 

binnen onze school. 
§ Eens in het jaar zal het Anti-Pestprotocol op de agenda van een teamvergadering worden gezet. 

Zo kan het team gezamenlijk beoordelen of het protocol wordt nageleefd, of het nog up-to-date 
is en of we als team punten zouden willen veranderen. 

 
DE VERTROUWENSPERSOON 
Op de Paasbergschool hebben wij 2 vertrouwenspersonen. Dit zijn Neelie Meijer en Jorieke Visser. Bij 
hen kunnen leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten terecht om vertrouwelijke punten te 
bespreken wat er thuis of in de klas (is) gebeurd. 
Jaarlijks zullen de APC-er en de vertrouwenspersoon de leerlingen vertellen wat hun rol binnen de 
school is, zodat zij altijd weten bij wie ze terecht kunnen. 
 
PESTEN, WAT IS DAT? 
We doen allemaal wel eens iets (al dan niet bewust) wat een ander niet bevalt. Echter, wanneer de 
ander aangeeft dat dit moet stoppen en je gaat toch door, dan spreken we van pesten. 
De piek van het pesten ligt tussen de 10 en 14 jaar, maar ook in lagere en hogere groepen wordt er 
gepest. 
 
SIGNALEN VAN PESTEN 
Signalen van pesterijen kunnen zijn: 
§ Niet meer naar school willen 
§ Niet meer over school vertellen thuis 
§ Nooit andere kinderen mee naar huis of bij anderen gevraagd worden 
§ Slechtere resultaten op school 
§ Regelmatig spullen kwijt zijn 
§ Regelmatig hoofdpijn of buikpijn 
§ Blauwe plekken op ongewone plaatsen 
§ Niet willen slapen, vaker wakker worden, bedplassen, nachtmerries hebben 
§ De verjaardag niet willen vieren 
§ Niet buiten willen spelen 
§ Niet alleen naar buiten durven gaan 
§ Niet meer naar een bepaalde club of vereniging willen gaan 
§ Bepaalde kleren niet meer willen dragen 
§ Thuis prikkelbaar, boos of verdrietig zijn 
§ Zelf blessures scheppen om niet naar school te hoeven. 
Deze lijst kan helaas nog verder worden uitgebreid. Leerkrachten en ouders moeten daarom alert zijn 
op de manier waarop kinderen met elkaar omgaan en duidelijk stelling nemen wanneer bepaalde 
gedragingen de norm overschrijden. 



VOORKOMEN VAN PESTEN 
§ Wij werken aan een positief schoolklimaat waar duidelijkheid is; 
§ Het voorbeeld van leerkrachten (en thuis de ouders) is van groot belang; 
§ We starten ieder schooljaar met ‘De Gouden Weken’ (zie bijlage 1); 
§ De leerkrachten bevorderen een goed pedagogisch klimaat, met behulp van de lessen uit de 

methode Leefstijl; 
§ Een effectieve manier om pesten te stoppen of binnen de perken te houden, is het afspreken van 

regels voor de leerlingen. Hieronder verder uitgewerkt; 
§ Twee keer per jaar nemen we in alle groepen een sociogram af - Zien, Parnassys; 
§ De leerlingen van groep 6 t/m 8 en alle leerkrachten vullen één keer per schooljaar de 

schoolvragenlijst ‘sociale veiligheid’ in; 
§ We maken gebruik van een brievenbus waarin leerlingen briefjes kunnen doen. Deze brievenbus 

wordt beheerd door de vertrouwenspersoon; 
§ De vertrouwenspersoon en/of leerkrachten schakelt de APC-er in wanneer leerlingen aangeven 

dat er gepest wordt of zich gepest voelen. 
 
REGELS IN DE SCHOOL EN OP HET PLEIN 
Een effectieve manier om (preventief) pesten tegen te gaan of om pesten te stoppen is het afspreken 
van regels. Ieder schooljaar geven we opnieuw aandacht aan positief en duidelijke opgestelde 
schoolregels. 
Onderstaande regels hangen in alle klassen en op andere zichtbare plekken in de school. Ook maakt 
iedere klas aan het begin van het schooljaar, tijdens De Gouden Weken, regels met de eigen groep. 
Deze groepsregels, ondertekend door de leerlingen, komen op een zichtbare plek in de klas te 
hangen. 
 
In het protocol Cyberpesten staat 
beschreven welke stappen ondernomen 
kunnen worden wanneer er sprake is van 
digitaal pesten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AANPAK 
Als er sprake is van pesten, dus een kind gepest wordt of zich gepest voelt, gaan we aan de hand van 
de methode ‘Sta Op Tegen Pesten’ 7 stappen doorlopen. Dit wordt gedaan door de APC’er. Wanneer 
dit niet mogelijk is, door de groepsleerkracht, IB’er of directeur. 
De 7 stappen van Sta Op Tegen Pesten zijn uitgewerkt in bijlage 2. 
 

Zo gaan we met elkaar om: 
 
1. De groep, dat zijn wij! 

Ik jij, hij of zij iedereen hoort erbij 
2. Praten en luisteren 

Luisteren doen we actief 
En onze woorden zijn positief 

3. Ken je dat gevoel? 
Bang, boos, verdrietig of blij 
Gevoelens horen erbij 

4. Ik vertrouw op mij 
Ik mag zijn zoals ik ben 
En ik zorg dat ik de ander ken 

5. Iedereen anders, allemaal gelijk 
Voor groot en klein 
Willen we respectvol zijn 

6. Lekker gezond 
Zorgen voor jezelf is goed 
Denk na voordat je iets doet 

 



Daarnaast maken we een notitie in leerlingvolgsysteem Parnassys. Bij herhaaldelijk pestgedrag gaat 
de APC’er in overleg met de groepsleerkracht, IB’er en directeur. 
 
ADVIEZEN AAN OUDERS VAN ONZE SCHOOL 
Aan de ouders van gepeste kinderen: 
§ Neem signalen van pesten altijd serieus. 
§ Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind. 
§ Laat duidelijk aan uw kind merken dat u uw kind gaat helpen. 
§ Als pesten buiten school(tijd) gebeurt, probeert u contact op te hemen met de ouders van de 

pester(s) om het probleem bespreekbaar te maken en op te lossen. 
§ Pesten op school kunt u het beste direct met de leerkracht, directeur en/of APC’er bespreken. 
§ Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport. 
§ Door positieve stimulering kan het zelfrespect van uw kind worden vergroot. 
§ Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt. 
 
Aan ouders van pesters: 
§ Neem het probleem van uw kind serieus. 
§ Elk kind loopt kans pester te worden. Probeer samen met uw kind achter de oorzaak van het 

pestgedrag te komen. 
§ Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet. 
§ Besteed extra aandacht aan uw kind. 
§ Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport. 
§ Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind. 
§ Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat. 
 
Aan alle andere ouders: 
§ Leer uw kind voor zichzelf en andere kinderen op te komen. 
§ Leer uw kind pestgedrag altijd bespreekbaar te maken op school. 
§ Geef zelf het goede voorbeeld. 
 
WIJ STREVEN ERNAAR ELKAAR TE STEUNEN EN WEDERZIJDS RESPECT TE TONEN ZODAT AL ONZE LEERLINGEN IN DE 
GELEGENHEID ZIJN OM MET VEEL PLEZIER NAAR SCHOOL TE GAAN EN ZICH VEILIG TE VOELEN OP DE PAASBERGSCHOOL. 
 
Dit protocol wordt ieder schooljaar geëvalueerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIJLAGE 1 – DE GOUDEN WEKEN 
 
De Gouden Weken 
De eerste 4 weken van het schooljaar. 
De eerste weken van het schooljaar heb je goud in je handen, je leerlingen. Tijdens De Gouden 
Weken neem je de tijd om ze te smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer in de groep heerst, een 
heel schooljaar lang. 
Het is een fundament voor een goede groepsvorming. Naast de groepsvormende activiteiten is ook 
het oudercontact erg belangrijk tijdens De Gouden Weken. 
 
Artikel over De Gouden Weken:  
Bron: www.onderwijsmaakjesamen.nl/ 
 

Na de vakantie start elke leraar met een nieuwe groep. Zelfs als je dezelfde groep meeneemt, zal het 
effect van minstens 6 weken vakantie je niet ontgaan. Kinderen zijn letterlijk en figuurlijk gegroeid. De 
groep heeft elkaar een langere tijd niet gezien, waardoor het groepsvormingsproces van vooraf aan 
begint Hoe kun je je schooljaar nu optimaal beginnen? Kies je ervoor om vanaf het begin meteen de 
teugels strak aan te trekken en dan later wat te laten vieren? Of observeer jij liever eerst wat er in de 
groep gebeurt? Op het moment dat je klas voor het eerst bij elkaar komt, start het proces van 
groepsvorming, waarbij de leraar een essentiële rol speelt. 
 
Wat staat er komend jaar op jouw professioneel verlanglijstje? 
In dit artikel worden resultaten van wetenschappelijk onderzoek gekoppeld aan de praktijk van alledag. 
Hierbij komen verschillende de fasen van groepsvorming, piramide van Maslow, resultaten van Marzano 
en Gurian aan bod. Afsluitend vind je 10 tips om zelf op een goede manier met een positief pedagogisch 
klimaat in de klas aan de slag te gaan. 
 
Groepsvorming 
Een groep, zoals een klas, vormt zich volgens een bepaald aantal fasen. Uit onderzoek is gebleken dat 
gedurende ongeveer 6 weken een klas de 4 fasen (Bakker- De Jong en Mijland) in de groepsvorming 
doorloopt: 
– Forming (oriënteren): 
 ‘De kat uit de boom kijk fase’. Groepsleden onderzoeken, maken een inschatting van anderen en van 
zichzelf. 
 – Storming (presenteren):  
Beweging in de rangorde. Wie is een leider, wie hoort bij welke groep, etc?  
– Norming (normeren):  
Groepsnormen worden duidelijker. 
– Performing (presteren):  
Er is voor bepaalde omgangsvormen gekozen. Er is een gezamenlijk doel geformuleerd. Leiders zijn 
duidelijk.  
– Reforming (evalueren):  
Deze fase doorloopt niet elke groep en niet iedere groepdoet er niet even lang over. Een duidelijk 
voorbeeld is eind groep 8. Er wordt een periode afgesloten, waarbij het afscheid in de nabije toekomst 
weer een andere dynamiek in een groep geeft. 
Een leraar heeft tijdens deze eerste periode de mogelijkheid om van de groep leerlingen een positieve 
groep te maken (Grip op de groep, Rene van Engelen). Hierna zijn de rollen, normen en waarden 
grotendeels bepaald voor de rest van het jaar. In deze 6 weken is de invloed van de leraar van groot 
belang. 
 
Maslow  
Boaz Bijleveld maakt in De Gouden Weken (2011) de link naar de piramide van Maslow om aan te geven 
welk belang een veilige omgeving creëren heeft. Om tot maximale ontplooiing te komen moet er eerst 
aan fysieke voorwaarden (zoals eten, drinken, kleding en onderdak) worden voldaan. Hierbij kun je ook 
denken aan een goede afwisseling tussen rust en inspanning, zowel geestelijk als lichamelijk. Bij de 



volgende fasen veiligheid en orde, sociale waardering (acceptatie) en waarderen (respect) voorziet een 
positief pedagogisch klimaat in de voorwaarden voor leerlingen om zich in deze fasen te blijven 
ontwikkelen. 
 
Marzano 
Uit wetenschappelijk onderzoek (Wat Werkt op school, Marzano) is gebleken dat een positief 
pedagogisch klimaat een bijdrage levert aan het verhogen van de opbrengsten. Hij geeft hierbij aan dat 
belonen van prestatie, erkenning geven en Coöperatief Leren structureel bijdragen aan een hoger 
leerrendement. 
Een effectieve relatie tussen leraar en leerling is van wezenlijk belang voor een goede ontwikkeling van 
een leerling. Leraren die dit doen zetten een standaard, houden controle, terwijl de eigen 
verantwoordelijkheid en vrijheid niet vergeten wordt. Door alert te zijn en emotionele objectiviteit te 
behouden (juiste mentale instelling) kan probleemgedrag snel en effectief geïdentificeerd worden. Dat 
maakt het gemakkelijker om er adequaat op te handelen. Hierbij is een combinatie van het straffen van 
ongewenst en het belonen van gewenst gedrag het meest effectief. Wel moet bedacht worden dat een 
straf veel zwaarder weegt in de beleving dan een compliment. Er wordt een verhouding van 4 
complimenten ten opzichte van 1 negatieve kritiek aangehouden om een positieve band op te bouwen. 
Om voorspelbaar gedrag te realiseren is het belangrijk om met regels en routines te werken. De leraar 
heeft hierbij de uitgelezen kans om het voorbeeld te zijn. Regels en routines geven houvast en geven 
smering aan het proces. Maar dat gebeurt alleen als er actief wordt gewerkt aan de naleving ervan. Dus 
punctualiteit eisen bij je leerlingen en vervolgens zelf te laat komen ondermijnt je eigen regels. 
 
Gurian 
Michael Gurian (Boys&Girls; strategieën voor onderwijs aan jongens en meisjes in het onderwijs, OMJS) 
stelt dat het goed is tegemoet te komen aan de verschillende leerwensen van leerlingen. Met het 
stimuleren van het leerproces door relaties tussen leerkracht en kind en meer mogelijkheden voor sociale 
interactie te creëren, kom je als leraar tegemoet aan deze wensen. Hiermee bouw je aan de relatie tussen 
leraar en leerlingen en helpt het de leeropbrengsten omhoog te laten gaan. 
Een dagelijkse persoonlijke begroeting bij deur is hiervan een voorbeeld. Het biedt de mogelijkheid om 
te laten blijken dat je blij bent dat ze er zijn. Daarnaast helpt het je gericht te weten te komen hoe ‘de pet 
erbij staat’ voordat ze de klas binnen komen. Mocht er iets vervelends of juist leuks gebeurd zijn in de 
thuissituatie, geeft je dat de mogelijkheid direct ernaar te handelen. Dat heeft een andere uitkomst dan 
gedurende de dag merken dat je leerling iets dwarszit en er dan pas wat mee kunnen doen. 
 
Opgeteld 
Het belang van een positief pedagogisch klimaat, maar vooral een positieve relatie tussen leraar en 
leerling is dus groot. Juist omdat het effect ervan zo groot is, is het belangrijk die relatie vanaf het begin 
van het schooljaar op een effectieve, positieve en inspirerende manier op te bouwen. Daarom hieronder 
een tiental tips om je op weg te helpen. 
10 tips (in willekeurige volgorde) om op een goede manier het schooljaar te starten: 
1. Geef meer (oprechte) complimenten dan negatieve kritiek.  

Als richtlijn voor een positieve opbouw van de relatie met je leerling, kun je een verhouding vier 
opstekers ten opzichte van éénmaal negatieve kritiek in het achterhoofd houden. Complimenten 
kunnen gegeven worden over het gedrag van de leerling, over het proces van het werk en de 
prestatie die het kind leverde.Geef je een compliment over de eigenschappen van de persoon of over 
het zichtbare gedrag?  

2. Gebruik Coöperatieve werkvormen zoals bv In de rij en Tafelrondje (Coöperatieve Leerstrategieën, 
Bazalt)  
Door Coöperatieve werkvormen leren leerlingen dat je samen meer leert dan alleen. Iedereen weet 
iets wat een ander niet weet. Coöperatieve werkvormen helpt dit bij elkaar te brengen en zet dat 
doelgericht in. Van wie leren leerlingen bij jou in de klas echt samen te werken en te leren? 

3. Ken je leerlingen: naam, gezinssituatie, hobby’s, talenten en meer.  
Deze kennis geeft niet alleen meer diepgang aan je relatie, het geeft je de mogelijkheid om de 
persoonlijke ervaringen en de belevingswereld van de leerling te koppelen aan de leerstof. Dat zal 
de intrinsieke motivatie van de leerling en de leeropbrengsten verhogen. Hoe zet jij in jouw onderwijs 
de talenten en interesses van al je leerlingen in? 

4. Laat de leerlingen jou kennen.  



Verbindingen worden versterkt door kennis over elkaar. Maak gebruik van de kennis over jouw 
talenten, interesses, gezinsituatie en hobby’s. Doe dat in verschillende onderwijssituaties.Wat 
mogen de kinderen in de klas van jou weten? Wat zijn mooie anekdotes over jou? 

5. Maak per dag een aantal keer gebruik van spelletjes die je groep positief helpen vormen: 
Binnenkomers van de Vreedzame School, Energizers of 5-minuten spelletjes.  
In de eerste 6 weken van het schooljaar wordt de samenstelling van de groep bepaald. Door het 
inzetten van deze werkvormen maak je de groep hechter en kom je tegemoet aan de 
bewegingsbehoeften van je leerlingen. Dit kan ook gekoppeld aan je lesinhoud. Hoe vaak mogen 
leerlingen in jouw klas bewegen? 

6. Maak samen groepsregels; hoe willen we dit jaar dat we in de groep met elkaar omgaan?  
Laat leerlingen samen tot een (beperkt) aantal positief omschreven klassenregels komen (wat willen 
jullie wel). Maak er een mooie poster van en laat alle kinderen hun pasfoto erop hangen. Hiermee 
creëer je een gezamenlijk doel voor de rest van het jaar met veel draagvlak onder je leerlingen. Wie 
bepaalt de regels in jouw klas? 

7. Geef opstekers klassikaal en bestraf 1 op 1.  
Leerlingen groeien van klassikaal gegeven opstekers. Ze zijn een voorbeeld voor de rest van de klas. 
Correcties zijn veel effectiever als je dat in direct persoonlijk contact doet. Zo bouw je aan je relatie 
met de leerling in plaats van het af te breken. Wat doe je meer? Klassikale opstekers of klassikale 
correcties? 

8. Zorg dat je aan het begin van het jaar (meerdere malen) persoonlijk contact hebt gemaakt met alle 
ouders van je klas.  
Opvoeden doe je niet alleen. Investeer in de relatie met de ouders van je leerlingen. Samen met 
ouders bereik je veel meer en obstakels overwin je gemakkelijker als je een goede relatie met hen 
hebt opgebouwd. Bijvoorbeeld door kennismakingsgesprekken of open lessen. Sociale Media 
kunnen hier ook een effectieve rol in spelen. Wanneer heb je voor het eerst in het schooljaar alle 
ouders gesproken? Waar gaan deze gesprekken over en wie neemt hiervoor het initiatief? 

9. Neem regelmatig de tijd om schoolregels en klassenregels van context te voorzien; wat ermee 
bedoeld wordt en wat je ermee wilt bereiken.  
Regels op zich hebben niet zo veel betekenis. Je zult samen met je leerlingen de context van de regels 
moeten vullen. Als de regels en hun context bekend zijn en gaan leven, kun je er samen met de 
leerlingen ook veel gemakkelijker op terugkomen. Interpreteer jij de schoolregels op dezelfde manier 
als je collega’s? 

10. Zorg voor een goede overdracht voor de eerste dag van het nieuwe schooljaar.  
Je kunt een vliegende start maken met je groep als je voldoende basiskennis hebt van je individuele 
leerlingen. Een goede overdracht zorgt hiervoor. Dat voorkomt dat je in onnodige situaties belandt. 
Doe dit zo mogelijk nog vóór de zomervakantie met je collega’s. Wat vind je belangrijk in een 
overdracht? 

 
  



BIJLAGE 2 – STAPPENPLAN STA OP TEGEN PESTEN 
 
Sta op tegen Pesten 
Het 7-stappenplan 
 
STAP 1: 
Gesprek met doelwit 

- Er wordt informatie verzameld 
- Luisterend oor voor de beleving van het doelwit 
- Gevraagd naar namen van de betrokkenen 
- Gevraagd naar namen van vriendelijke leerlingen 
- De procedure wordt uitgelegd 
- Er wordt om vertrouwen gevraagd 
- Er wordt gecheckt wat wel/niet gezegd mag worden 
- Er wordt vooruitgeblikt  

 

STAP2: 
Groep wordt samengeroepen  

- Snel handelen 
- Leden van het groepje bijeenroepen 
- Aangename setting creëren 
- Doelwit is niet aanwezig 
- Ouders van pesters worden op de hoogte gebracht 

 

STAP 3: 
Het probleem wordt uitgelegd 

- Begeleider houdt de touwtjes in handen 
- Geen beschuldigingen, etiketteringen of moraliseren 
- Er wordt verteld hoe het doelwit zich voelt 
- Geïllustreerd met woorden, tekst, gedicht, tekening van slachtoffer 

 

STAP 4: 
Deel de verantwoordelijkheid 

- De begeleider wijst op individuele verantwoordelijkheid 
- Er wordt de nadruk gelegd op “het moet stoppen” 
- Er wordt niemand wordt gestraft 
- Het belang van de groep wordt duidelijk gemaakt 

 

STAP 5: 
Vraag naar ideeën van elk groepslid 

- De begeleider moedigt aan om oplossingen voor te stellen 
- Er wordt eventueel herhaald, beginnend met “ik” 
- Er wordt doorgevraagd om intenties concreet te maken 
- Alle positieve voorstellen worden aanvaard 
- De begeleider gebruikt positieve bekrachtiging 



 

STAP 6: 
Laat het aan hen over 

- De begeleider legt de verantwoordelijkheid voor de oplossing bij de groep 
- Er wordt vertrouwen geschonken 
- Er wordt melding gemaakt van de volgende (individuele) gespreksronde, na 1 week 
- De begeleider blijft bereikbaar 

 

STAP 7: 
Een gesprek met ieder afzonderlijk 

- De begeleider plant een nieuwe bijeenkomst na 1 week 
- Daarin spreekt de begeleider met alle kinderen apart 
- De begeleider houdt hen betrokken bij het proces 
- Er wordt gevraagd aan het doelwit naar veranderingen  en verwachtingen voor de toekomst 
- De begeleider blijft de situatie volgen 

 
 


