Samenvatting Pestprotocol Archipelschool de Omnibus
De leerkracht bespreekt met de kinderen in de eerste week van het schooljaar de
schoolregels en stelt klassenregels met hen op. Hierbij wordt het “plagen” en
“pesten” besproken.
De regels worden duidelijk zichtbaar opgehangen in het lokaal.
Indien de leerkracht aanleiding daar toe ziet, besteedt hij/zij expliciet aandacht aan
pestgedrag in een groepsgesprek.
Indien door de leerkracht pestgedrag is gesignaleerd, of het signaal komt van een
verontruste ouder dan wordt het hele team in een locatieoverleg daarvan op de hoogte
gesteld.
De betrokken kinderen worden individueel op het gedrag aangesproken. Dit gesprek wordt
regelmatig herhaald. Het wordt altijd vermeld in het logboek van het kind.
Er is aandacht voor het gepeste kind d.m.v. individuele gesprekken en contact met de
ouders. Dit kind wordt goed gevolgd.
Als er sprake is van herhaald pestgedrag worden de ouders van de pester, eventueel in het
bijzijn van de pester, in een gesprek op de hoogte gesteld. De hierbij gemaakte afspraken
worden met de pester uitdrukkelijk doorgesproken en vastgelegd. Ook de op te leggen
sancties bij overtreding worden daarbij vermeld.
Wanneer het stadium is bereikt van sancties opleggen wordt de schoolleiding mondeling op
de hoogte gesteld.
Indien het pestgedrag blijft voortduren dan meldt de leerkracht dit gedrag aan de
schoolleiding d.m.v. het overhandigen van het logboek waarin de data, de inhoud van de
gesprekken en de vastgelegde afspraken zijn vermeld.
De schoolleiding roept de ouder(s) op voor een gesprek. Ook het kind kan in dit eerste
gesprek worden betrokken. De schoolleiding vult het opgebouwde archief aan met het
verloop van de gebeurtenissen.
Indien het gedrag niet verbeterd dan wordt dit besproken binnen de bestaande
zorgstructuren ( HGPD, SMW).
Een en ander wordt zorgvuldig gedocumenteerd in het leerling-dossier van de school.
Indien het pestgedrag niet aanzienlijk verbetert, en/of de ouders van het kind onvoldoende
meewerken om het probleem aan te pakken dan kan de schoolleiding, in overleg met het
schoolbestuur, overgaan tot bijzondere maatregelen (schorsing).
N.B.
Bovenstaande samenvatting is afgeleid van het uitgebreide pestprotocol dat we op de Omnibus hebben en dat is
opgenomen in ons ‘afsprakenboek’.

