Pestprotocol van het Merletcollege
Wat is de inhoud van het pestprotocol?
Het pestprotocol vormt de verklaring van de vertegenwoordigers van de school en de ouders waarin
is vastgelegd dat men pestgedrag op school niet accepteert en dat volgens een vooraf bepaalde
handelwijze gaat aanpakken.
Het Merletcollege wil voor alle leerlingen die de school bezoeken een veilige school zijn. Dit betekent
dat de school expliciet stelling neemt tegen pestgedrag en concrete maatregelen voorstelt bij
voorkomend pestgedrag.
Om welke protocollaire maatregelen gaat het?
A. Maatregelen en procedure
Preventieve maatregelen:
1. De mentor bespreekt met de leerlingen de algemene afspraken en regels in de klas als
normaal gebruikelijk, bijvoorbeeld aan het begin van het schooljaar. Het onderling plagen en
pesten wordt hier benoemd en worden de regels van het pestprotocol expliciet besproken.
2. Indien de mentor aanleiding daartoe ziet, besteedt hij of zij expliciet aandacht aan
pestgedrag in een groepsgesprek.
Repressieve maatregelen:
1. Tijdens de pauzes wordt er op de pleinen van de school volgens een rooster gesurveilleerd
door de docenten.
2. Indien er sprake is van incidenten betreffende pestgedrag wordt dat met de betrokken
leerlingen besproken door de mentor van de leerling. Dit gesprek staat niet op zichzelf, maar
wordt regelmatig herhaald om het probleem aan te pakken. Van dit gesprek worden
aantekeningen gemaakt in het leerlingendossier van zowel de pester als de gepeste leerling.
3. Indien er sprake is van herhaald pestgedrag worden de ouders van de pester in het bijzijn van
de pester op de hoogte gesteld van de ongewenste gebeurtenissen in een gesprek met de
teamleider op school. Aan het eind van dit oudergesprek worden de afspraken met de pester
uitdrukkelijk doorgesproken en ook vastgelegd. Ook de op te leggen sancties bij overtreding
van de afspraken worden daarbij vermeld. Gedacht kan worden aan uitsluiting van met name
de situaties die zich in het bijzonder lenen voor pestgedrag. Daarbij kan gedacht worden aan:
excursies en schoolreisjes. De gemaakte afspraken zijn terug te vinden in het
leerlingendossier.
4. Indien het probleem zich toch blijft herhalen, meldt de teamleider dit gedrag aan de
vestigingsdirecteur van de school. De teamleider overhandigt de directeur een
gedocumenteerd protocol met daarin de data van de gebeurtenissen, de data en inhoud van
de gevoerde gesprekken en de vastgelegde afspraken zoals die gemaakt zijn om het pesten
aan te pakken.
5. De vestigingsdirecteur roept de ouders op school voor een gesprek. Ook de leerling kan in dit
eerste gesprek betrokken worden. De directeur gaat uit van het opgebouwde archief van de
teamleider en vult dit dossier verder aan met het verloop van de gebeurtenissen.
6. Indien het gedrag niet verbetert, kan er een verwijzing plaatsvinden naar de tweede of derde
lijn zorg: SMW, BJZ, GGZ of GGD.
7. Een en ander wordt zorgvuldig gedocumenteerd in het leerlingendossier.

8. Indien het pestgedrag van de pester niet aanzienlijk verbetert, en/of de ouders van de
leerling werken onvoldoende mee om het probleem ook aan te pakken kan de
vestigingsdirecteur overgaan tot bijzondere maatregelen: isoleren van de pester of een
tijdelijke uitsluiting van het bezoeken van de lessen.
B. De concrete pedagogische invulling als handvat van het pestprotocol
Formulieren en procedures leiden op zichzelf niet tot het verdwijnen van ongewenst gedrag. Wel is
het belangrijk om in zaken als pestgedrag duidelijk te monitoren hoe het verloop van een casus
wordt behandeld, want er is veel tijd mee gemoeid en er zijn ook vele betrokkenen. Onderstaande
tekst geeft concrete invullingen en handreikingen in het pedagogisch handelen vanuit de
professionele schoolomgeving.
Indien bij het signaleren van een pestprobleem dat de leerling niet aan de mentor durft te vertellen,
kan een leerling naar een docent van eigen keuze gaan. Deze docent, een zogenaamde
vertrouwenspersoon voor de leerlingen, koppelt het probleem vervolgens terug naar de mentor
alsmede de teamleider. Geheimhouding van dit probleem moet bij deze terugkoppeling
gewaarborgd zijn.
De mentor heeft een zeer belangrijke rol. Deze zal helder en duidelijk moeten maken dat dit
ongewenste gedrag volstrekt niet geaccepteerd wordt. De mentor biedt in eerste instantie de
gepeste leerling bescherming, spreekt zwaar en ernstig met de pester en zijn ouders en richt zich
vervolgens op de zwijgende middengroep en de meelopers.

Hulp aan de gepeste leerling
De begeleiding van de gepeste leerling is van groot belang. De leerling is eenzaam en slachtoffer en
heeft recht op professionele zorg vanuit de school. Naast het voorkomen van nieuwe ongewenste
ervaringen staat het verwerken van de ervaringen.
Dit gebeurt door achtereenvolgens:
 Gesprekken met de vertrouwenspersoon, bij voorkeur de mentor van de leerling. Bij het
monitoren van ontwikkelingen is het van belang naast incidentele momenten ook vaste
momenten van gesprek in te bouwen, waarin de leerling gevraagd wordt naar de gewenste
vooruitgang. Het doel is tweeledig: zowel het signaleren van nieuwe prikkels als het
verwerken van de eerdere ervaringen.
 Schriftelijke verwerking door de leerling. De leerling krijgt de beschikking over een
“verwerkingsschriftj” dat op elk gekozen moment door de leerling kan worden ingevuld in en
buiten de reguliere schooltijd om. Het gaat hier om een vertrouwelijk instrument van leerling
en mentor. De leerling krijgt op die manier de gelegenheid de traumatische ervaringen van
zich af te schrijven/tekenen.
Hulp aan de pester
De pesters hebben in ons pedagogisch stelsel ook recht op hulp, zij zijn niet in staat om op een
normale wijze met anderen om te gaan en hebben daar onze professionele hulp bij nodig.
Die hulp kan bestaan uit de volgende activiteiten:
 Een gesprek vanuit het protocol waarin ondubbelzinnig zal worden aangegeven welk gedrag
niet geaccepteerd wordt op school. Dit gesprek wordt gevoerd als een ‘slechtnieuwsgesprek’.
Er wordt een schriftelijk verslag van gemaakt. Een duidelijke afspraak voor een







vervolggesprek op termijn ongeacht de ontwikkelingen en welke straf er zal volgen indien
het pestgedrag toch weer voorkomt.
Pestgedrag wordt binnen het team van de school gemeld, zodat al het personeel alert kan
reageren.
De ouders worden geïnformeerd van zowel de pester als de gepeste leerling.
Van alle gesprekken met de pester en/of ouders worden verslagen gemaakt. Indien deze
activiteit geen oplossing biedt, voert de docent een aantal probleemoplossende gesprekken
met de leerling, waarbij getracht zal worden de oorzaak van het pesten te achterhalen.
Daarnaast proberen wij de pester gevoelig te maken voor hetgeen hij/zij aanricht bij de
gepeste leerling.
Als het pestgedrag blijft voortduren, roept de school de hulp in van het zorgteam of de
jeugdagent. Indien dit alles niet leidt tot een verbetering zal de ouders geadviseerd worden
te kijken naar een andere school voor hun kind.

Hulp aan de zwijgende middengroep en de meelopers
De zwijgende middengroep is, al eerder beschreven in dit stuk, van cruciaal belang in de aanpak
van het probleem. Als de groep eenmaal in beweging is gebracht, hebben leerlingen die pesten
veel minder te vertellen. Deze middengroep is eenvoudig te mobiliseren, niet alleen door de
mentor, maar ook door de ouders.
Hulp aan de ouders
Voor de ouders van de gepeste leerling is het van belang dat de school ernst maakt met de
aanpak van het pesten. Met de ouders van de gepeste leerling zal overleg zijn over de aanpak en
de begeleiding van hun kind. De ouders van de pesters moeten absoluut op de hoogte zijn van
wat er met hun kind gebeurt. Zij hebben er recht op te weten dat hun kind in sociaal opzicht
bepaald zorgwekkend gedrag vertoont dat dringend verbetering behoeft.
 De ouders van de zwijgende middengroep en de meelopers moeten zich bij de mentor
kunnen melden als zij van hun kind vernemen dat er een leerling gepest wordt. Ook voor
ouders moet een klimaat geschapen worden waarin het duidelijk is dat de school open staat
voor dit soort meldingen.
 Ouders kunnen hun kinderen zeggen dat zij het verschrikkelijk vinden als leerlingen elkaar
pesten. Dat als hun kind het ziet, het zeker niet mee moet pesten, maar stelling moet nemen.
Indien het kind die stelling niet durft te nemen, het altijd aan de ouders of aan de mentor
moet vertellen. Praten over pesten is fundamenteel iets anders dan klikken. Ouders kunnen
hun kind daarin ondersteunen en begeleiden.

De belangrijkste regel bij het pesten luidt:
Word je gepest, praat er thuis en op school over.
Je mag het niet geheim houden!!

De 10 gouden regels vanuit het pestprotocol voor de leerlingen zijn:

1. Je beoordeelt andere leerlingen niet op hun uiterlijk.
2. Je sluit een andere leerling niet buiten van activiteiten.
3. Je komt niet zonder toestemming aan de spullen van een andere leerling.
4. Je scheldt een leerling niet uit en je verzint geen bijnamen.
5. Je lacht een andere leerling niet uit.
6. Je roddelt niet over andere leerlingen.
7. Je bedreigt elkaar niet en je doet elkaar geen pijn.
8. Je accepteert een andere leerling zoals hij of zij is.
9. Je bemoeit je niet met een ruzie door zomaar partij te kiezen .
Als je zelf ruzie hebt, praat het eerst uit lukt, dat niet dan meld je dat bij de docent
of de mentor.
10. Als je ziet dat een leerling gepest wordt, dan vertel je dat aan een docent.
Dat is dan geen klikken!!!

