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Mijn kind wordt gepest | Voor Ouders | Kenniscentrum Pesten 

(zie link https://www.stoppestennu.nl/mijn-kind-wordt-gepest-voor-ouders-kenniscentrum-

pesten )  

 

Pesten gaat vaak gepaard met stilzwijgen en geheimhouding. Daarom is het goed mogelijk dat 

kinderen niet zomaar komen vertellen dat ze gepest worden of getuige zijn van pestgedrag.  

 

Een paar mogelijke signalen en gedragsveranderingen:  

o herhaalde pogingen tot spijbelen, of vragen om van school te veranderen; 

o een vrolijk kind dat plots teruggetrokken wordt en ongelukkig overkomt.  

Geen van die signalen wil zeggen dat er inderdaad gepest wordt. Ze kunnen ook wijzen op 

een (ander) probleem.  

o Zie korte video: 'Help mijn kind wordt gepest' 

 

TIP!  
Kijk voor alle informatie over pesten en online pesten op school in de Kennisbank voor 

Ouders & Opvoeders https://www.stoppestennu.nl/voor-ouders-opvoeders-kenniscentrum-

pesten  

 

 

Gesprek met de leraar 
• Hoe kan ik mij goed voorbereiden op het gesprek met de leerkracht 

o Zie link Stappenplan in gesprek met de leraar over pesten 

 

Mijn kind wordt gepest, waar kan ik terecht?  
Lees het artikel https://www.stoppestennu.nl/pesten-op-school-waar-kan-ik-terecht  
 



 

 

Zorgplicht – Wet veiligheid op school – Rijksoverheid 
 

• Animatie video met heldere uitleg over de taken rondom de Zorgplicht sociale 
veiligheid  
https://www.stoppestennu.nl/van-papier-naar-praktijk-een-animatie-over-wat-de-wet-
veiligheid-op-school-betekent  
 

• Flyer Ministerie Onderwijs, Cultuur & Welzijn ‘Zorgplicht sociale veiligheid 
leerlingen op school’  
https://www.stoppestennu.nl/brochure-zorgplicht-sociale-veiligheid-leerlingen-op-
school-rijksoverheid  

 

Wat te doen als de school het pesten niet oplost? 

Het kan voor gezinnen erg verontrustend zijn om erachter te komen dat het pesten nog steeds 

doorgaat, zelfs nadat de school erbij is betrokken. Op dit punt heb je misschien hulp gevraagd 

aan de leraar, anti-pest coördinator en de directeur 

  
Belangrijkste punten 
 

• Klacht indienen bij klachtencommissie van school 

Als je een klacht hebt ingediend bij het hoofd en je bent niet tevreden met hun reactie, 



dan is de volgende stap om contact op te nemen met het schoolbestuur. Biedt dit geen 

oplossing, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie van de 

school. 

 

• Schooldossier 

Vraag om een kopie van het schooldossier van uw kind. De directeuren zijn wettelijk 

verplicht om dit binnen 15 schooldagen te verstrekken, met uitzondering van 

weekends en feestdagen. We raden ouders aan om een kopie van het schooldossier van 

hun kind te krijgen als het pesten aanhoudt. Het schooldossier van je kind is een 

waardevolle manier om erachter te komen wat er in de klas is gebeurd. Idealiter zou 

het kopieën moeten bevatten van rapporten die al naar huis zijn gestuurd, resultaten 

van klassikale tests die van tijd tot tijd in het schoolleven worden uitgevoerd, en 

kopieën van eventuele klachten die ouders hebben ingediend, samen met genomen 

maatregelen. 

 

• Als het niet lukt om samen met school een oplossing te vinden  
Dan kan je contact opnemen met de  
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) om een advies uitbrengen 

o Informatiebrochure (LKC) 

o 'Van klacht naar oplossing' (LKC) 

 

o Onderwijsinspectie 

Inspectie van het Onderwijs contactinformatie  Als uw zorg of klacht gaat over 

seksueel misbruik, seksuele intimidatie, psychisch of fysiek geweld (waaronder 

pesten), discriminatie of radicalisering op school dan kunt u telefonisch contact 

opnemen met een van onze vertrouwensinspecteurs op  0900-1113111 (iedere werkdag 

van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar).  



Voorbeeldbrief of E-mail – Brief aan leraar 
 
 
 
 
Datum 
 
Beste (naam leraar) 
 
Ik denk dat mijn zoon/dochter gepest wordt. Dit maakt haar/hem erg van streek. 
 
Graag zou ik met u een afspraak willen maken om te bespreken wat de school kan doen om 
het pesten te stoppen. 
 
(Als je al eerder met de school hebt gesproken) Ik heb met de school gesproken over het feit 
dat mijn kind wordt gepest (noem de persoon met wie je hebt gesproken en de data) maar er is 
geen actie ondernomen / het pesten is niet gestopt / het pesten wordt erger.  
(Gebruik een van deze punten of voeg uw eigen punten toe.) 
 
Hierbij treft u een overzicht aan van de pestsituaties: 
(Gebruik die dingen die je al genoteerd had ter voorbereiding op het gesprek met school,  
 
Ik begrijp dat de school een zorgplicht sociale veiligheid heeft voor alle leerlingen maar op dit 
moment heb ik het gevoel dat dit niet geldt voor mijn kind. Tevens wil ik graag een kopie van 
het schooldossier ontvangen van mijn kind met kopieën van de werkwijze/beleid van school 
ten aanzien van pesten en sociale veiligheid. 
 
(Als de school niet doet wat ze moet of moet doen, geef dan details.) 
 
Ik ben beschikbaar voor een afspraak op (geef data). 
 
Ik wil graag een vriend of adviseur meenemen (noem naam). 
 
Hoogachtend, 
 
Naam 
 
  



Voorbeeldbrief of E-mail – of – direct een officiële klacht naar de 

directeur 
 
 
Datum 
 
Beste (naam schooldirecteur),  
 
Ik denk dat mijn zoon/dochter nog steeds gepest wordt. 
 
Mijn kind is: (beschrijf uw kind in een paar regels. Zijn ze veranderd, begin met hoe ze waren 
voor het pesten en nu). 
 
Pesten tot nu toe: (vul informatie van hierboven in of voeg pestlogboek toe) 
 
Ik weet dat er patronen zijn in het pesten: (beschrijf). 
 
Als dit niet stopt, denk ik dat: (voeg toe wat je denkt over de effecten en wat er zou kunnen 
gebeuren). 
 
Als u hulp heeft gezocht bij een professional zoals een huisarts, voeg dan eventuele relevante 
rapporten toe. 
 
Ik begrijp dat de school een zorgplicht sociale veiligheid heeft voor alle leerlingen maar dit 
lijkt niet te gelden voor mijn kind. Tevens wil ik graag een kopie van het schooldossier 
ontvangen van mijn kind met kopieën van de werkwijze/beleid van school ten aanzien van 
pesten en sociale veiligheid. 
 
(Als de school niet doet wat ze moet of moet doen, geef dan details.) 
 
Ik ben beschikbaar voor een afspraak op (geef data). 
 
Ik wil graag een vriend of adviseur meenemen (noem naam). 
 
Hoogachtend, 
 
Naam 
 


