STAPPENPLAN ANTIPESTPROTOCOL FRANS TEN BOSCH
STAP 1.
1e Melding van pestgedrag door
leerling en/of ouders.

STAP 2.
Herhaald pestgedrag.

STAP 3.
Blijvende herhaling van het
pestgedrag.

STAP 4.
De directeur neemt over.

======➔ Acties leerkracht: - Gesprek met de pester/gepeste/groep.
- Deelt een waarschuwing uit en bij herhaling
volgt een gesprek met de ouders erbij.
- Maakt een notitie in Parnassys. Bij alle partijen
die betrokken zijn. (datum-tijd-betrokkenen en
de afspraken).
- Belt betrokken ouders op en informeert deze.
- Brengt het team op de hoogte bijv. i.v.m pleinwacht.
- Blijft betrokken leerlingen goed volgen en
houdt bijv. een incidenten registratie bij!
- Informeert (na 1 dag/1 week) bij betrokken lln.
Hoe gaat het? En doe dit een paar weken.
- Koppelt ook het vervolg naar de ouders terug.
- Werkt de evaluatie in Parnassys bij.
======➔ Acties leerkracht: - Leerkracht nodigt ouders +pester uit op school
voor een gesprek. Beide worden van de ongewenste situatie op de hoogte gebracht. Er worden afspraken gemaakt met de pester. Deze
noteren in Parnassys!
Hier horen de sancties bij die bij een overtreding horen.
- Leerkracht brengt de directeur volledig op de
hoogte en informeert de ouders over de
volgende stap.

=======➔ Acties leerkracht: - De leerkracht meldt dit a/d directeur. Hij/Zij
levert een volledig gedocumenteerd protocol
met daarin alle gebeurtenissen en gevoerde
gesprekken.
=======➔ Acties directeur: - Roept de ouder(s) naar school voor een gesprek.
(De leerling kan hierbij aanwezig zijn).
- De basis v/h gesprek is het opgebouwde archief
v/d leerkracht.
Er vindt gedragsverandering plaats. Geen
vervolgstap, maar wel blijven volgen.
Notitie in Parnassys + ouders informeren.

Er vindt géén verbetering plaats.

====➔ Acties directeur: - Verwijzing naar maatschappelijk zorgsysteem v/d afdeling Jeugdzorg. (i.o.m. de IB-er)
- Bestuurder informeren.
- Dossiervorming blijven bijhouden.
- Incident registratie blijven bijhouden.

- Er vindt gedragsverandering plaats.
Geen vervolgstap, maar wel blijven
volgen. Notitie in Parnassys + ouders
informeren.
- Bestuurder informeren.
Er vindt geen verbetering plaats; overgaan tot
bijzondere maatregelen.

====➔ Acties directeur in overleg met de bestuurder:

Bij verdere herhaling wordt i.o.m. de Bestuurder (Het Bevoegd Gezag) een
verwijderingsprocedure in gang gezet. Mogelijke hulp hierbij kan van de
coördinator van het samenwerkingsverband komen.

- bijv. isoleren v/d pester, of uitsluiten van lessen of
andere activiteiten.
- Schorsing* tot een maximum van 5 dagen.
*=(Melden bij de inspectie + leerplichtambtenaar.)

