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Checklist pestsignalen 

 

Hieronder staan een aantal signalen beschreven die zouden kunnen duiden op pestgedrag 

binnen je groep. Uiteraard zijn de signalen op zich niet veel zeggend: even alleen willen zijn is 

heel gezond en normaal. Maar let toch eens op onderstaande punten. Bij twijfel altijd 

overleggen met een collega, of de IB’er en de anti-pest-coördinator is dan verstandig. Met het 

kind zelf op een rustige plek praten helpt natuurlijk ook. Vervolgens kun je ook ouders vragen 

of zij signalen zien. Doe dat pas na intern overleg: het is verstandig ruim tijd te nemen voor 

een gesprek met ouders. Ouders schrikken en vrezen het ergste. Vaak willen ze directe actie 

gericht naar potentiële pesters. Gepeste kinderen vrezen te snelle en beschuldigende acties. 

Ze zijn bang voor de consequenties.  

 

1. Het pestslachtoffer staat alleen in de pauzes.  

2. Het pestslachtoffer zoekt tijdens de pauzes steeds contact met de pleinwacht. 

3. Het pestslachtoffer mag niet meedoen met een spel, terwijl een ander kind even later 

nog wel mag meedoen. 

4. Het pestslachtoffer speelt bijna altijd met jongere kinderen. 

5. Het pestslachtoffer wil niet naar buiten. 

6. De meeste kinderen willen niet met hem/haar samenwerken. 

7. Zuchten, piepen en steunen van andere kinderen als een pestslachtoffer een idee 

aandraagt of in de kring iets zegt. 

8. Andere kinderen laten zich negatief uit over het pestslachtoffer, of zijn/haar familie.  

9. Klasgenoten vinden steeds alles van het pestslachtoffer stom.   

10. Andere kinderen reageren negatiever op een fout van het pestslachtoffer, dan bij 

andere kinderen. 

11. Het pestslachtoffer, de ouder(s), en/of andere kinderen geven aan dat er gepest wordt. 

12. Al het pestslachtoffer niet meer naar school wil en/of klaagt over bijvoorbeeld hoofdpijn 

en buikpijn, terwijl deze pijnen in weekenden/vakanties verdwijnen. 

13. Het pestslachtoffer wil bepaalde kleren niet meer aan naar school.   

14. Het pestslachtoffer is gauw prikkelbaar of boos. 

15. Het pestslachtoffer heeft nachtmerries, of gaat weer bedplassen. 

16. Het pestslachtoffer wordt nooit uitgenodigd op feestjes/partijtjes. 

17. Het pestslachtoffer vertoont pestgedrag naar kinderen in een veel lagere positie in de 

hiërarchie. 
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Oplossingsgerichte pestaanpak 

Vermoed je aan de hand van deze checklist dat er sprake is van pestgedrag? Hierboven staan 

adviezen wat dan te doen. Binnen De Vreedzame School wordt met name aan de preventie 

van pesten gewerkt. Het bereiken van een positieve en veilige groep komt overal in het 

programma aan de orde. In voorkomende gevallen, dat pesten toch plaatsvindt, hanteren we 

een oplossingsgerichte aanpak bij pesten. Centraal staat daarin de ‘steungroep’ aanpak. Onze 

aanpak is te vergelijken met de ‘No Blame’-aanpak. De curatieve aanpak die in het 

programma is opgenomen, wordt ook door meer erkende anti-pest-programma’s gehanteerd. 

 

Wil je meer weten over De Vreedzame School?  

Vraag dan een informatiepakket aan via devreedzameschool@cedgroep.nl, of kijk op 

www.devreedzameschool.nl.  
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