Anti-pestprotocol

Doel
Wij vinden dat elk kind dat bij ons naar school gaat, zich veilig moet voelen en met plezier naar school
moet kunnen gaan. Dit bereiken we door ons goed te gedragen en verdraagzaam te zijn naar elkaar. De
leerkrachten bevorderen een goede, prettige werksfeer in de klas door duidelijke afspraken te maken
met kinderen. Een deel van die afspraken is schoolgebonden; deze regels zijn zichtbaar in iedere klas.
1. Wat is een pestprotocol?
Een pestprotocol is een aantal afspraken over het tegengaan van pesten. Afspraken tussen de school, de
kinderen en de ouders.
2. Wat is pesten?
Een definitie van pesten luidt: het systematisch psychisch en/of fysiek mishandelen van één of meer
personen, die niet in staat is of zijn zichzelf te verdedigen
3. Regels rondom pesten
-Wij pesten niet.
-Wij accepteren niet dat er gepest wordt.
-Er zijn duidelijke sancties afgesproken wanneer er sprake is van pesten,
-Leerlingen en ouders zijn bekend met het pestprotocol en de sancties.
4. Voorwaarden
- Pesten moet als probleem worden gezien door alle betrokken partijen: leerlingen (gepeste kinderen,
pesters en de zwijgende groep), leerkrachten en de ouders/ verzorgers (hierna genoemd: ouders).
- De school moet proberen pestproblemen te voorkomen. Het onderwerp pesten moet met de kinderen
bespreekbaar worden gemaakt waarna met hen afspraken worden vastgesteld.
- Als pesten optreedt moeten leerkrachten in samenwerking met de ouders optreden.
- De school beschikt over een stappenplan.
- Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het gewenste
resultaat oplevert dan is de inschakeling van een vertrouwenspersoon nodig. De vertrouwenspersoon

kan het probleem onderzoeken, deskundigen raadplegen en de directie adviseren.
- Op iedere school is een vertrouwenspersoon aangesteld.

5. Schoolregels
De schoolregels hangen zichtbaar in elke klas.
-Los ik problemen op door te praten.
-Praat ik rustig en netjes tegen iedereen.
-Luister ik naar de ander.
-Houd ik rekening met de ander.
-Zorg ik ervoor dat iedereen zich veilig voelt.
-Ga ik netjes om met de spullen van school en van een ander

6. Klassenafspraken
De klassenafspraken worden gemaakt aan het begin van het schooljaar met de hele groep. Deze worden
wekelijks besproken met de groep.

7. Stappenplan bij pesten
-Signaleren
-Informeren
-Aanspreken
-Afspraken maken, maatregelen hanteren
*Pestgedrag herhaalt zich
-Ouders informeren, intern begeleider inschakelen, OT inschakelen
-Hanteren schoolregels, waar nodig protocol schorsing en verwijdering
8. Hoe kunnen ouders handelen bij kinderen die pesten of gepest worden?
-Neem het probleem serieus
-Ga in gesprek
-Meld het bij de leerkracht
-Schakel een instantie in voor hulp in de thuissituatie

9. Evaluatie
Er vindt een jaarlijkse evaluatie plaats van het pestprotocol. Hierin worden de resultaten van de enquête
sociale veiligheid die in groep 7-8 wordt afgenomen, meegenomen.

