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Samen met de meester en de juf hebben wij afspraken gemaakt over pesten.
Ik weet het verschil tussen plagen en pesten.
Pesten doe ik niet, daarom heb ik mijn handtekening gezet onder dit protocol.
Plagen doe ik alleen als de ander dat niet vervelend vindt.
Ik doe er mijn best voor onze groep en onze school pestvrij te houden.
1. Ik doe niets bij een ander kind, wat ikzelf ook niet prettig zou vinden.
2. Ik kom niet aan een ander als die ander dat niet wil.
3. Ik noem andere kinderen bij hun voornaam en ik gebruik geen scheldwoorden.
Een bijnaam gebruik ik alleen als de ander dat goed vindt.
4. Ik zit niet aan spullen van een ander.
5. Ik beoordeel niemand op uiterlijk, spraak, afkomst, kleding, ziekte, op wat hij of zij
niet goed kan of dat iemand anders is.
6. Ik doe niemand opzettelijk pijn, ik wacht niemand buiten school op en ik zit niemand
achterna om te pesten.
7. Uitlachen, roddelen en dingen afpakken of kinderen buitensluiten vind ik niet goed.
8. Als ik kwaad ben, ga ik niet slaan, schoppen, krabben of mishandelen.
9. Als ik iets meemaak wat ik niet prettig vind of wat gevaarlijk is, of als ik ruzie heb,
probeer ik dat eerst samen uit te praten. Na het uitpraten kan ik weer vergeven en
vergeten. Lukt samen praten niet, dan ga ik naar de meester of de juf (dat is geen
klikken).
10. Ik luister naar anderen.
11. Ik hoef niet met iedereen even dikke vrienden te zijn, maar ik sluit niemand buiten.
12. Ik doe er mijn best voor nieuwe kinderen in de groep goed te ontvangen en op te
vangen. Ik geef nieuwe kinderen het gevoel dat ze welkom zijn op school.
13. Word ik gepest, dan praat er thuis ook over; ik houd het niet geheim.
14. Ik let erop, dat deze afspraken niet alleen op school gelden, maar ook daarbuiten.
Handtekeningen meester en juf
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