
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar vindt u ons?  
 

bs. De Esch 

Oosterikweg 1 
7577PL  Oldenzaal 
tel: 0541-5i436 
dir.de-esch@konot.nl 
www.bs-de-esch.nl 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

De Esch, een sociaal veilige school 
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We zijn enkele jaren geleden 

het traject op school gestart 
met een dag waarop alle 
leerlingen en hun ouders 
geïnformeerd werden.  

Vanaf die dag kan iedereen, 
ook u als ouder(s)/ 

verzorger(s) via een knop op 

de website van onze school 
zijn of haar zorg(en) melden. 
Meldingen zijn vertrouwelijk, 
maar niet anoniem.   

 Leraren zien de meldingen 
voor hun eigen groep/klas. Zij 
focussen niet op incidenten, 
maar kijken naar gedrags- 
patronen binnen de groep. De 

leerkrachten/docenten lossen 
dagelijkse incidenten uiteraard 
ondertussen wel op zoals ze 
dat gewend zijn.   

 Op dramatische meldingen 
wordt discreet gereageerd, maar in principe wordt de data over een 
periode van drie tot vier weken verzameld. Langzamerhand wordt 
duidelijk wat er zoal speelt.  

 Via klassenrondes, op onze maandelijkse M5 dag wordt in de groep/klas 

besproken door juf Gerry wat er zichtbaar wordt. Dat gebeurt altijd 
zonder namen van melders, zonder verwijzing naar incidenten.   

 Iedereen wordt daarbij ontschuldigd. Niemand pest omdat hij of zij dat 
wil, maar je glijdt soms geleidelijk in een negatief patroon. Omdat een 

school geen kind laat zakken, wordt juist aan de pesters hulp geboden 
om te stoppen. De hulp die geboden wordt is niet gericht op uitsluiting 

van een 'pester', maar juist op het insluiten. Feitelijk op het 
bieden van veiligheid.   

 De gesprekken tijdens de klassenrondes worden per keer 
eerlijker. Het is bijzonder als leerlingen na een aantal maanden 
ook over zichzelf zaken beginnen te melden. Dat is een feestje 
om mee te maken.   

 De op macht en angst gebaseerde informele hiërarchie in een 
groep, verandert geleidelijk. Eerst leggen de meepesters hun rol 
neer en als er sprake is van een typische hoofdpester, 
uiteindelijk ook de hoofdpester. Het moment waarop dat 

gebeurt is de rest van de groep al zo stevig, dat de pester zijn 

of haar gedrag direct vergeven wordt.  

Leerlingen willen geen wraak.  
Ze willen het fijn met elkaar hebben.    

Als je weet wat er speelt, groeit het vertrouwen 
 
De M5 MeldBox is het instrument bij uitstek om zicht te 
krijgen op wat er op én rond onze school speelt.   

Met name als het gaat om ernstiger grensoverschrijdend 

gedrag, weten leerlingen bijna alles, de volwassenen bijna niets. 
Als leerlingen durven te melden wat er speelt en school op een 
verantwoorde wijze omgaat met de verkregen informatie, groeit 
het vertouwen bij leerlingen om meer te melden.   

 Vanaf dan groeit het vertrouwen van de leerlingen en ouders in 

school en van leraren in 
zichzelf. In plaats van in het 
duister te tasten over wat er 
aan de hand is binnen een 

groep, krijg je stapsgewijs 
meer en meer informatie.   

 

 

 



 

 

 



  
 

                                                                                                                      
 

 


