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Pestprotocol
Wangedrag kan zich op verschillende manieren manifesteren:
Verbaal: vernederen, schelden, bedreigen, belachelijk maken, bijnamen geven, roddelen, briefjes rondsturen,
bedreigen op internet, buitensluiten
Fysiek: schoppen, knijpen, slaan, krabben, bijten, trekken, laten struikelen
Materieel: stelen, verstoppen van kleding en/of spullen, spullen kapot maken van een medeleerling of van school,
fietsbanden lekprikken
Als er sprake is van pestgedrag, handelt de school als volgt:
1. De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderend gesprek met als basis de Kanjerregels en probeert samen
met hen de pesterijen op te lossen en nieuwe afspraken te maken.
2. Bij herhaaldelijk pestgedrag moet in een gesprek duidelijk worden of de pester wil stoppen met zijn gedrag. Kiest de pester
ervoor om door te gaan dan worden de volgende stappen ondernomen:
a. Er wordt contact opgenomen met de ouders.
b. De leerling wordt uit de groep geplaatst.
c. Als de ouders van mening zijn dat hun kind zich mag misdragen, wordt de leerling
geschorst.
Terugplaatsing is afhankelijk van het idee dat de ouders en het geschorste kind erop nahouden:
Als het kind zich niet wil misdragen, wordt een begeleidingsplan voor verbetering van het gedrag opgesteld. De ouders
werken hieraan mee. De leerling kan worden teruggeplaatst in de groep.
Wanneer de ouders en het kind van mening zijn dat het zich mag misdragen, wordt het kind niet teruggeplaatst in de
groep. De leerling wordt dan in een andere groep of bij de intern begeleider geplaatst. Als de leerling uiteindelijk
begrijpt dat hij zich moet houden aan de gedragsregels van de school, kan hij worden teruggeplaatst in de eigen
groep.
Naast deze maatregelen wordt ouders geadviseerd contact op te nemen met een van de praktijken voor Kanjertraining of met
een hulpverlener.
Het afwijzen van adviezen en het niet mee willen denken van ouders aan een positieve oplossing interpreteert de school als
een vorm van pedagogische verwaarlozing en daarom zal zij daar melding van maken bij het Algemeen Meldpunt van
Kindermishandeling. Het AMK heeft als gangbare regel dat het ingrijpt in een gezin als er meer dan twee meldingen over een
gezin zijn binnengekomen.
Bij herhaling van wangedrag gaat de school over tot definitieve schorsing.

