PESTPROTOCOL/ VEILIGHEID
Onderstaande procedure wordt doorlopen om zoveel mogelijk een veilige schoolomgeving te
garanderen. Voorafgaand aan de procedure zoals hieronder is beschreven mag van de leerkracht
worden verwacht dat hij/zij pedagogische maatregelen neemt om het gedrag van de leerlingen waar
nodig te corrigeren en de betrokken leerling/ ouders te ondersteunen. Dit is in het belang is van de
individuele leerling alsook de overige leerlingen in de groep.
Definitie wangedrag/grensoverschrijdend gedrag: Er is sprake van het herhaaldelijk negeren van
schoolregels, structureel ontoelaatbaar pestgedrag, diefstal, fysiek geweld, bedreiging of vernieling.
Nadere uitwerking: In de beoordeling of er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, houden we
vanuit onze professionele benadering rekening met de leeftijd van de leerling. We laten vanuit onze
pedagogische benadering een rol spelen of er sprake is van vertrouwen in een positieve ontwikkeling
of continuering van problematiek.
Uiteindelijk beoordeelt de leerkracht of er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.
Concrete uitingen van grensoverschrijdend gedrag:
 Herhaaldelijk bewust door de uitleg of stiltemomenten heen praten
 Weigeren te luisteren naar de leerkracht / saboterend en brutaal gedrag
 Verbale agressie en intimidatie t.o.v. van anderen
 Pesten
 Belediging en discriminatie
 Seksueel getinte opmerkingen en/of gebaren
 Fysiek geweld tegen of verbale agressie en intimidatie t.o.v. van anderen
 Het gooien of beschadigen van lesmateriaal
 Het omvergooien van meubilair
 Bedreigen
 Weglopen
De stappen, ervan uitgaande dat de nodige ondersteuning geboden is;
 De leerkracht spreekt de leerling die bedreigt of fysiek geweld gebruikt aan, evt. gevolgd door
straffen
 De leerkracht neemt z.s.m. telefonisch contact op met de betreffende ouders (beide partijen) en
legt uit wat er gebeurd is en wat de vervolgstappen zijn
 De leerkracht maakt bij ouders (van beide partijen) melding van "ontoelaatbaar" of
"grensoverschrijdend" gedrag
 De leerkracht maakt een notitie in het leerlingvolgsysteem van bovenstaande acties en licht de
directie in. Uit de notitie moet blijken dat de leerkracht duidelijk heeft aangegeven dat het gedrag
van het kind ontoelaatbaar en grensoverschrijdend is.
Bij herhaling van het toepassen van bedreigen of fysiek geweld: De leerkracht moet bovenstaande
procedure herhalen en vervolgens:
 Directie neemt ook contact op met ouders van beide partijen
 Directie geeft aan dat bij herhaling van "ontoelaatbaar" of "grensoverschrijdend" gedrag, schorsing
kan volgen.
 Bij recidive gaat de procedure "schorsing en verwijdering" in werking (zie ook website)

