Pestprotocol
Inleiding
We spreken van pesten als dezelfde persoon regelmatig en systematisch bedreigd en geïntimideerd
wordt. Pesten is een vorm van geweld en daarmee grensoverschrijdend en zeer bedreigend.
Het pestprotocol vormt de verklaring van de vertegenwoordiging van de school en de ouders
waarin is vastgesteld dat we pestgedrag op school niet accepteren en volgens een vooraf bepaalde
handeling gaan aanpakken.

Beleid/visie
Een dergelijk protocol kan alleen functioneren als aan bepaalde voorwaarden is voldaan:
1. De school is actief in het scheppen van een veilig, pedagogisch klimaat waarbinnen pesten
als onacceptabel gedrag wordt ervaren.
2. Petsen moet als een probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen:
docenten, onderwijsondersteunend personeel, ouders en leerlingen. Met het
ondertekenen van het Nationaal Onderwijsprotocol (zie bijlage I) laten alle betrokken
partijen zien, dat zij bereid zijn tot samenwerking om de problemen rond pesten aan te
pakken.
3. Docenten en onderwijsondersteunend personeel moeten pesten kunnen signaleren en
vervolgens duidelijk stelling nemen tegen het pesten.
4. De school dient te beschikken over een directe aanpak wanneer het pesten de kop opsteekt
(het pestprotocol).
5. De school ontplooit preventieve (les)activiteiten in de mentorles.

Aanpak van pesten
Preventie en signalering
 Elke mentor bespreekt aan het begin van het schooljaar de algemene afspraken en
schoolregels in de klas. Het onderling plagen en pesten wordt hierbij genoemd en
onderscheiden. Tevens bespreekt de mentor in zijn klas het pestprotocol. Ook wordt
duidelijk gesteld dat pesten altijd gemeld moet worden aan de mentor en niet als klikken
maar als hulp bieden of vragen wordt beschouwd.
 Tijdens de mentorlessen in de leerjaren 1-3 wordt aandacht besteed aan het onderwerp
pesten.
 Indien een mentor of docent daartoe aanleiding ziet, besteedt hij expliciet aandacht aan
pestgedrag in een groepsgesprek. Hierbij worden de rol van pester, het slachtoffer, de
meelopers en de stille getuigen genoemd.
 Elke volwassene binnen de school, van directie tot conciërge, heeft tot taak attent te zijn op
het zich voordoen van ongewenste situaties waarin sprake is van een slachtoffer of van
ongelijke machtsverhoudingen. Hij of zij heeft de plicht in situaties van pesten handelend

op te treden. Pesten kan door iedereen op school worden opgemerkt, maar ook door
ouders thuis. Ook van leerlingen verwachten wij dat als zij pestgedrag signaleren dat aan de
docent melden.
Aanpak
 Incidenteel pestgedrag wordt door de mentor besproken met de leerlingen, zowel met de
direct betrokkenen als met de klas.
 Als het pestgedrag doorgaat, nodigt de mentor de ouders/verzorgers van de pestende
leerling(en) en de gepeste(n) uit, bespreekt de problematiek met hen en maakt afspraken
met betrokkenen. Hij meldt dit aan de afdelingsleider en vakdocenten.
 Wanneer de gemaakte afspraken niet worden nagekomen, kan er door de afdelingsleider
een contract worden opgesteld met de pestende leerling(en).
 In het uiterste geval kan de afdelingsleider en directie, in samenspraak met
ouders/verzorgers, beslissen tot het schorsen van de pestende leerling(en).
Nazorg
Na genomen maatregelen wordt gericht contact gehouden met het pestslachtoffer door de mentor
en/of andere begeleiders. Tevens wordt de groepssfeer en het naleven van de afspraken door de
mentor en alle andere betrokken personeelsleden in de gaten gehouden. Bij plaatsing in een
volgend leerjaar (en soms een ander groep) wordt de informatie doorgegeven aan de nieuwe
mentor. Met de groepsindeling wordt bij voorkeur rekening gehouden met pestsituaties uit het
verleden.

Nationaal Onderwijsprotocol tegen Pesten
Het Nationaal onderwijsprotocol tegen Pesten beoogt via samenwerking het probleem van het
pestgedrag bij kinderen aan te pakken en daarmee het geluk, het welzijn en de toekomstverwachting van kinderen te verbeteren.
De ondertekenaars van dit protocol verklaren het volgende:
1.

Pesten is een wezenlijk en groot probleem. Uit onderzoek blijkt dat één op de vier
kinderen (+ 375.000) in het basisonderwijs en één op de zestien leerlingen (+ 56.000) in het
voortgezet onderwijs slachtoffer zijn van pestgedrag. Pestgedrag is schadelijk tot zeer
schadelijk voor kinderen, zowel voor de slachtoffers als voor de pesters. De omvang en
zwaarte van het probleem leiden tot de noodzaak van een aanpak door alle opvoeders
van kinderen en jongeren, in het bijzonder door de leraren en door de ouders.

2.

Het bevoegd gezag en directie gaan, om een passend en afdoend antwoord te vinden op
het pestprobleem, uit van een zo goed mogelijke samenwerking tussen leraren, ouders en
leerlingen, gebaseerd op afgesproken beleid dat gericht is op samenwerking.

3.

Onze school wenst een samenwerking, zoals bedoeld onder punt 2., ook daadwerkelijk aan
te gaan, te stimuleren en te onderhouden.

4.

De ondertekenaars van dit protocol verbinden zich daarom het volgende te doen:
• het werken met de ‘vijfsporenaanpak’;
• het bewust maken en bewust houden van de leerlingen van het bestaan en de zwaarte
van het pestprobleem;
• het bewust maken en bewust houden van de (levenslange) gevolgen van pesten;
• een gerichte voorlichting over de preventie en de aanpak van het pesten aan alle ouders
van de school;
• het zorgen voor een voor iedere aan de school verbonden persoon toegankelijke, actuele
informatie over het pestprobleem, met als speciaal aandachtspunt informatie voor de
leerlingen;
• het beschikbaar stellen van geld waarmee de scholing van personeelsleden,
lesmaterialen, lezingen, activiteiten voor ouders, de aanschaf van boeken en andere
informatie wordt bekostigd;
• het invoeren van een sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem op school, zodat
probleemgedrag bij leerlingen zo vroeg mogelijk kan worden onderkend en tegengegaan.

5.

De ondertekenaars verklaren zich in principe bereid tot deelname aan een periodieke
zelfevaluatie (bijvoorbeeld de PestTest ®) binnen een door de medezeggenschapsraad
vastgestelde termijn.

6.

Als het protocol is ondertekend, wordt een kopie op een duidelijk zichtbare plaats
opgehangen in de school. De tekst van het protocol wordt verder bekend gemaakt via de
schoolkrant en, indien aanwezig, de website van de school.

7.

Het bevoegd gezag en de directie zorgen er verder voor dat naar aanleiding van de
ondertekening van dit protocol een beleid tegen het pesten wordt geformuleerd. Dit beleid
wordt in het schoolplan en de schoolgids opgenomen.

