Pestprotocol Nutsschool Zorgvliet

Het klimaat en de sfeer van de school zijn van grote invloed op de ontwikkeling van
het kind. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat
op prijs. Pas als het kind zich veilig en gewaardeerd voelt, kan het zich maximaal
ontwikkelen.
Waar grote groepen kinderen gedurende langere tijd bij elkaar zijn, komen plagen,
pesten en agressief gedrag voor. Voor alle betrokkenen (het gepeste kind, de
pester, de andere kinderen, de ouders en de leraren) een zeer vervelende situatie.
Overigens is plagen iets anders dan pesten. Plagen komt van tijd tot tijd voor en is
iets waar kinderen mee moeten leren omgaan. Pesten is structureler van aard,
meestal kwaadaardiger en gebeurt met opzet.
We willen het probleem van structureel pesten als school op een goede manier
aanpakken. We hebben afspraken gemaakt die binnen de hele school en op het
schoolplein gelden. Ook voor de ouders hebben we adviezen m.b.t. hoe ze kunnen
handelen in dergelijke situaties.
1. Uitgangspunten
- Het schoolteam ziet pesten als een probleem voor alle partijen: leerlingen (zowel
de pesters, als de gepeste, als de zwijgende leerlingen), leraren en ouders
- We letten nadrukkelijk op pestgedrag onder onze leerlingen en we bemoeien ons
er daadwerkelijk mee
- We maken samen met de kinderen afspraken over hoe we met elkaar willen
omgaan en bespreken de situatie met de kinderen
- Onder pesten verstaan we ook (als het gedrag zich herhaaldelijk voordoet):
- agressief gedrag
- ruzie zoeken/maken
- gedrag dat andere kinderen verdriet doet, pijn bezorgt of een onveilig
gevoel geeft
- Elk kind dat op Zorgvliet naar school gaat, moet zich veilig voelen en met plezier
naar school gaan.
2. Handelingsplan bij pesten
- Bij pestgedrag stimuleren we de kinderen allereerst om samen tot een oplossing te
komen
- Wanneer dit geen oplossing oplevert, moet het probleem aan de leraar gemeld
worden
- De leraar brengt de partijen “tot elkaar”. De gemaakte afspraken, die aan het
begin van het schooljaar met de groep zijn besproken/opgesteld, zijn hierbij leidraad
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- De leraar laat de kinderen inzien wat ze elkaar en anderen aandoen met hun
gedrag. Tijdens de lessen dramatische vorming komen deze lastige problemen aan
bod en wordt ervaren hoe het ook anders kan.
- In ernstige gevallen van pesten wordt:
a. de pester onmiddellijk op zijn gedrag aangesproken en wordt geprobeerd
de oorzaak van het gedrag te achterhalen
b. er contact opgenomen met de ouders van de pester en deze worden op
de hoogte gebracht
- Bij herhaald pesten nemen wij maatregelen. Één van deze maatregelen is een
gesprek met de directeur van de school.
- Wanneer het pestgedrag ondanks alle bovenstaande maatregelen toch
doorgaat, dan maakt de leraar met de ouders van de pester een afspraak voor een
gesprek met de directie erbij.
- Wanneer ook dan geen resultaat bereikt wordt, schakelen we externe deskundigen
in voor verdere hulpverlening.
* Overigens kan de volgorde van bovenstaande maatregelen afwijken per leerling
4. Afspraken in de groep met betrekking tot pesten (preventief)
Elke leerkracht bespreekt aan het begin van het schooljaar de algemene
afspraken en regels in de klas. Het onderling plagen en pesten wordt hierbij
genoemd en onderscheiden. Tevens bespreekt de leerkracht in zijn klas het
pestprotocol. Ook wordt duidelijk gesteld dat pesten altijd gemeld moet worden en
niet als klikken maar als hulp bieden of vragen wordt beschouwd. Daarnaast wordt
het thema Pesten herhaaldelijk aangeboden tijdens lessen voor de sociaalemotionele ontwikkeling. Leerkrachten ontwerpen deze lessen zelf en kunnen deze
zowel preventief als incidenteel uitvoeren.
5. De taak van vakdocenten
De vakdocenten op Nutsschool Zorgvliet hebben vooral een signalerende rol.
Wanneer zij pesten waarnemen of redenen hebben om pesten te vermoeden,
wordt er van hen verwacht dat zij hierop adequaat reageren en een melding doen
om hulp en overleg in gang te zetten.
6. Cyberpesten
Cyberpesten (of digitaal pesten) is het pesten of misbruiken via het internet en via
mobiele telefoon. Cyberpesten kan nog veel harder zijn dan pesten in het gewone,
dagelijkse leven. Dit komt doordat de daders gemakkelijk anoniem kunnen blijven
en de reikwijdte van het internet veel groter is. Tegelijkertijd komen kinderen er op
steeds jongere leeftijd mee in aanraking. Als preventieve maatregelen op
cyberpesten wordt er in groep 7 en 8 gewerkt in werkboekjes (Slim online & Samen
online) waarin cyberpesten centraal staat.
7. Adviezen met betrekking tot pesten
Voor ouders van gepeste kinderen:
- Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind.
- Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat, probeert u contact op te nemen
met de ouders van de pester(s) om het probleem bespreekbaar te maken.
- Pesten op school kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken.
- Door positieve stimulering en complimenten kan het zelfrespect vergroot worden of
weer terug komen.
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- Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt.
Voor ouders van pesters:
- Neem het probleem van uw kind serieus.
- Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden.
- Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen.
- Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet.
- Besteed extra aandacht aan uw kind.
- Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind.
- Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat.
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Nutsschool Zorgvliet
Onze afspraken:
 Geef elkaar de ruimte
 Praat aardig over elkaar
 Zorg dat iedereen erbij hoort
 Het is fijn dat we allemaal anders zijn
 Noem elkaar bij de naam
 Doe niets bij een ander wat je zelf ook niet
leuk vindt
 Blijf van elkaars spullen af
 Ga respectvol met elkaar om
 Vraag hulp bij problemen
 Zie je dat iemand gepest wordt? Help de
gepeste en vertel het de juf of meester!
 Probeer de ander te begrijpen
 Word je via internet of via je telefoon
gepest? Vertel het aan je ouders, de juf of
de meester.
Voor meer vragen over pesten ga naar www.pestweb.nl
Bel 0800-2828280 of mail pestweb@schoolenveiligheid.nl
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