Anti-pestbeleid in een stroomschema
Stap 1: Signalering
Er komt een melding over pestgedrag binnen
bij de leerkracht of de leerkracht heeft een
vermoeden van pesten.
De melding kan komen van: een ouder,
(mede)leerling of andere leerkracht.

Stap 2: Verhelderingsgesprek
De leerkracht gaat in gesprek met beide
partijen. De leerkracht probeert te
verhelderen wat er aan de hand is.
Vervolgens worden er afspraken gemaakt.
Deze afspraken worden vastgelegd in het
‘doelencontract’.

Stap 3: Evaluatie
Na één week komen de leerkracht en beide
partijen weer samen. Er wordt besproken of
de oplossingen en afspraken die zijn
vastgelegd ook uitgevoerd zijn.
Waar nodig gaat de leerkracht met de
partijen apart van elkaar in gesprek om na
te gaan wat er nodig is..

Stap 4: Geen verbetering
Wanneer er geen verbetering is te zien,
benoemt de leerkracht duidelijk het
gewenste gedrag. De pester in de situatie
wordt hier duidelijk op aangesproken. Er
wordt contact opgenomen met de ouders.

Stap 5: Maatregelen
Bij verdere herhaling gaat de leerkracht in
gesprek met de directeur en/of antipestcoördinator en ouder(s). Er wordt
besproken wat passende maatregelen/acties
zijn. Deze worden uitgevoerd en na één
week volgt een eerste evaluatie.

Stap 6: Ouders
Wanneer voorgaande acties niet voldoende
opleveren, wordt nog nadrukkelijker de
medewerking van ouders gevraagd. Er
worden ook thuis maatregelen of acties
verwacht.

Stap 7: Deskundige hulp
Wanneer het gedrag na de acties thuis en op
school nog niet voldoende is verbeterd,
wordt er deskundige hulp ingezet. Denk
hierbij aan: schoolarts, externe
vertrouwenspersoon, schoolmaatschappelijk
werk.

Bij extreem grensoverschrijdend gedrag
wordt er direct gestraft. Dit kan schorsing
of verwijdering van school inhouden.

Doelen contract
Je hebt net een gesprek gehad met de leerkracht. In dit gesprek heb je het
gehad over wat er is gebeurd. Nu mag je zelf een of meerdere oplossingen gaan
bedenken. Denk in oplossingen en niet in problemen.

Wat is JOUW doel?
Een voorbeeld is: ‘Ik probeer mezelf in te houden wanneer ik een opmerking
wil maken’ of ‘ik durf het aan te geven wanneer ik iets niet fijn vind’

1. …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Hoe wordt dat doel bereikt? Wat ga je doen?

1. …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening:

_______________________________

