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Visie: Veilige school voor ieder kind, met een prettige leeromgeving.
Er is gezamenlijke verantwoordelijkheid voor school en ouders.
T.a.v. pestgedrag handelt de school snel en zorgvuldig.
Uitgangspunt: recht doen aan ieder kind m.b.v. herstelrecht.
Het gaat niet om te straffen, maar samen zoeken naar een oplossing om het goed te maken.

“Fouten maken mag, goedmaken moet.”
(het herstelrecht)
Stappenplan melding
Stap
1

Actie

melding van pesten
(langdurig ongewenst gedrag)
-digitaal melden via mailadres: ib@bsdegarve.nl
(IB-er/adjunct-directeur/directeur)
-mondeling aan leerkracht
-mail aan leerkracht
-bellen door de leerkracht bij voorkeur op school

2
3
4

Elke melding wordt geregistreerd in het logboek van de kinderen en wordt
doorgestuurd naar het digitale meldpunt.
Elke melding wordt binnen 2 werkdagen door de leerkracht besproken met
het kind.
In overleg met gepeste leerling:
- dagelijks overleg met gepeste leerling gedurende 2 weken (in overleg met kind)
en wekelijks met zijn/haar ouders. Zo lang als nodig.
- In overleg met gepest kind, volgen tevens gesprekken met pester en ouders, zo lang als nodig.
Zo nodig wordt dagelijks gesprek gevoerd met de pester en wekelijks met zijn/haar ouders.
Geeft de leerling aan dat hij/zij geen gesprek wenst met de pester, dan volgt in overleg met het
kind toch een gesprek met pester door lkr . Later evt. met kind en betrokken ouders, wanneer
het pesten niet stopt.

Jaarplanning Gedrag

Tijd
September

Oktober

Activiteit
Gouden Weken, vaststellen regels en routines, verklaring veiligheid en
vertrouwen, informatieavond;
Activiteiten met de landelijke “Week tegen het pesten”.
Brief van ouders voor de school
Sociogram voor groep 5 t/m 8 af genomen
Groep 3/4 vult een eigen gemaakt sociogram af.

November

Vragenlijst Sociale emotionele ont van Kanvas wordt afgenomen.
Van opvallende kinderen gaat de leerkracht in gesprek met ouders en kind.
Activiteit in het kader van de week van mediawijsheid.

Januari

Kleine gouden herhalingsweek

Februari

Taak vertrouwenspersoon worden besproken in de groepen
Vertrouwenspersoon komt langs in groep 3 t/m 8
Idem in de weekinfo
kinderen maken goed gedrag poster
10 minuten gesprekken: afspraken kunnen worden gecheckt.

Maart

Gesprek in groepen over welbevinden.

April

Dag tegen Pesten (19 april)

Juni

Aantal meldingen in het jaarverslag
Evt. nog 10 minuten gesprekken op afroep van school of ouders
Informatie in schoolinfo: maandelijks

