STAPPENPLAN IN GEVAL VAN (DIGITAAL) PESTEN *
Het Huygens College vindt het heel belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen op school. Om pesten te
voorkomen wordt veel gedaan aan preventie. Op de locatie Umbriëllaan wordt hiertoe gewerkt met
Positive Behavior Support, op de locatie Bergmolen krijgen de leerlingen de sociale vaardigheden training
Rots & Water. Daarnaast zijn er projecten op het gebied van sociale media waarin leerlingen bewust
worden gemaakt van de gevolgen van bepaald gedrag.
Op onze school is een anti-pest coördinator aangesteld, mw. Donkelaar. Zij houdt toezicht op naleving
van de gemaakte afspraken, monitort pestincidenten en initieert preventieve maatregelen.
Als er ondanks onze preventieve maatregelen toch sprake is van pesten, dan handelen wij volgens
onderstaand stappenplan.
Stap 1 Signaleren /monitoren pesten
Een personeelslid dat signaleert dat een leerling gepest wordt, maakt hiervan een digitale melding in ons
leerlingvolgsysteem bij de leerling die gepest wordt en bij de leerling die pest. Hierbij worden de regels
omtrent privacy in acht genomen.
Stap 2 Gesprek met betrokken leerlingen door de mentor
De mentor leest alle meldingen zoals hierboven omschreven. Indien hier aanleiding toe is, zal de mentor
in gesprek gaan met de bewuste leerling(en). Dit gesprek heeft een waarschuwend karakter. Zo nodig
worden gewenste gedragsverbeteringen schriftelijk vastgelegd. Ouder(s)/verzorger(s) van beide partijen
worden geïnformeerd. De mentor kan advies vragen aan de anti-pestcoördinator.
Stap 3 De mentor gaat (zo nodig) in gesprek met de klas
Soms zal het nodig zijn om in gesprek te gaan met de klas. De volgende zaken worden met de klas
besproken:
 het effect van pesten wordt duidelijk gemaakt;
 het verschil tussen plagen en pesten wordt besproken;
 gedragsregels worden opgesteld;
 het doel van de gedragsregels wordt toegelicht;
 de gedragsregels worden gedeeld met de leerkrachten van de klas.
Stap 4 De naleving van de gemaakte afspraken
De mentor monitort de gemaakte afspraken gedurende een periode van 4 weken. Als er nieuwe
incidenten voorkomen volgt stap 5.
Stap 5 Als het pestgedrag niet stopt (ondanks stap 2 t/m 4) of direct zeer heftig is
In dat geval volgt een tweede gesprek met de pester en zijn/haar ouder(s) onder leiding van een lid van de
schoolleiding. De pester krijgt opnieuw 4 weken om het gedrag aan te passen, waarbij tevens begeleiding
ingezet kan worden om een gedragsverandering te bevorderen. Daarnaast kan er een strafmaatregel
genomen worden tegen de pester. Als er sprake is van een strafbaar feit wordt de politie geïnformeerd.
De naleving van de (nieuw of herhaald) gemaakte afspraken wordt door de mentor gecontroleerd en
bijgehouden binnen de gestelde termijn. De anti-pest coördinator wordt geïnformeerd.
Als het pestgedrag niet stopt en de genomen stappen (1 t/m 5) niet helpen, neemt de schoolleiding
passende maatregelen conform het protocol schorsing en verwijdering.

