Pestprotocol
Bij het overtreden van de algemene omgangsvormen, vindt in
eerste instantie een gesprek plaats met de betrokken kinderen
en de leerkracht. Zo nodig legt de leerkracht het kind of de
kinderen een straf op. De leerkracht licht, zo snel mogelijk na het
incident, alle betrokken ouders in. Bij herhaling van de
overtreding heeft de leerkracht een gesprek met de betrokken kinderen en ouders. De teamleider is
aanwezig bij dit gesprek. Tijdens dit gesprek maakt de leerkracht afspraken met de kinderen en de
ouders om in de toekomst herhaling van het on - toelaatbare gedrag te voorkomen. De gesprekken
en afspraken worden schriftelijk vastgelegd, ondertekend door alle partijen en gearchiveerd in de
leerlingendossiers.
Bij ernstig fysiek geweld of bij ernstige psychische bedreiging (hieronder valt ook een ernstige vorm
van pesten) vindt direct na het incident een gesprek plaats tussen de betrokken ouders, de kinderen,
de leerkracht en de teamleider. Van het gesprek en het incident wordt een verslag gemaakt, dat
ondertekend wordt door alle partijen en wordt toegevoegd aan het dossier van het kind. Tevens
meldt de teamleider het incident bij de directeur. Hij/ zij meldt het incident bij het bestuur. De
ouders ontvangen van genoemde melding een afschrift. Bij herhaling van het incident kan de
directeur overgaan tot een time-out van het kind waar - bij het kind wordt opgevangen binnen de
school. Het krijgt bepaalde werkzaamheden die op een andere plek worden uitgevoerd. In het
uiterste geval wordt overgegaan tot schorsing en/ of verwijdering van school. Hierbij wordt het
bestuur, de inspectie en de leerplichtambtenaar ingelicht. Dit is een besluit dat genomen wordt door
het bestuur waarbij de regelgeving van VOS/ABB wordt gehanteerd, omschreven in de brochure:
’Schorsing en verwijdering VOS/ABB’ . Om de veiligheid en het welbevinden van leerlingen en
personeel te optimaliseren en zo veel mogelijk te garanderen is door de school een veiligheidsplan
opgesteld, waarin de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid op en het antipestbeleid van de school staan beschreven.

