
INPUT     • netwerkanalyse     • observaties     • signalen omgeving

Pesten?
Steungroepaanpak: steungroep samenstellen

Uitvoering:
1e gesprek slachtoffer
1e ronde Steungroep

Indien schorsing: onder voorwaarden terug 
laten keren conform Schoolprotocol schorsen/
verwijderen.

En 3x wekelijkse evaluatie.

Steungroep succes?
Stoppen 

Succes?
Evaluatie over 
4 weken plannen 

Geen succes?
Herstelaanpak pesten: 
Herstelplan opstellen
Herstelgesprek pesten 
+ ouders
ronde 1 

Onvoldoende succes?
Leerling (tijdelijk) uit 
groep verwijderen: 
schorsing/nieuwe klas

2e gesprek slachtoffer
2e ronde Steungroep individueel

3e gesprek slachtoffer
3e ronde Steungroep individueel

Herstelgesprek pesten + ouders
ronde 2

Herstelgesprek pesten + ouders
ronde 3

Groepsvorming?
Oriëntatie op WAWW

Start WAWW
Korte evaluatie per les

Indien hardnekkig, ongewenst gedrag 
individuele leerling: hulpverlening overwegen.
Bij ernstig grensoverschrijdend gedrag: verwij-
zing cluster 4 onderwijs en/of Schoolprotocol 
schorsen/verwijderen raadplegen.

Succes alle 
leerlingen?
Nieuwe doelen 
stellen

Succes?
WAWW bijstellen: 
nieuwe doelen en/of
evalueren per dag/
week en/of stopzetten

Onvoldoende succes 
alle leerlingen? Ook 
individuele gedrags-
technieken inzetten
1. schaalvraag
2. belonen
3. straffen

Individuele tech–
nieken evalueren: 
vasthouden, 
bijstellen, 
afbouwen

WAWW uitbreiden: • evaluatie per dagdeel   
• energizers samenwerken   

• goed gedrag kaart

Vervolg WAWW

Vervolg WAWW

Vervolg WAWW+

Vervolg WAWW+

Ouders?
Verbeterteam samenstellen

Verbeterteam uitnodigen

Evaluatieronde/afsluiting Verbeterteam alle 
ouders.

5e gespreksronde 
Verbeterteam ouders specifiek

6e gespreksronde 
Verbeterteam ouders specifiek

1e gespreksronde 
Verbeterteam

2e gespreksronde 
Verbeterteam

3e gespreksronde 
Verbeterteam

Succes alle ouders?
Evaluatie over 
4 weken plannen

Onvoldoende succes 
alle ouders? Voor 
betreffende ouders 
meer rondes plannen.
4e gespreksronde 
Verbeterteam
ouders specifiek

Afstemming directie/faciliteren leerkracht met betrekking tot:     • ondersteuning Steungroep     • ouderavond     • brieven opstellen

Ouders over plan van aanpak informeren en erbij betrekken:     • brief     • ouderavond     • open inloopspreekuur

Ouders informeren/evalueren:     • brief     • ouderavond     • open inloopspreekuur

Ouders informeren/evalueren:     • brief     • ouderavond     • open inloopspreekuur
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Bijlage 1   Stroomdiagram Werkwijze Brand blussen in de Groep


