Pestprotocol

1. De leerkracht van de groep praat met het gepeste kind. Het gepeste kind wordt serieus
genomen. Er wordt afgesproken dat er actie ondernomen gaat worden.
2. De pester wordt aangesproken op het pestgedrag. In het gesprek wordt aangegeven dat het
gedrag afgekeurd wordt. Afspraken en omgangsregels in de school worden nog eens
duidelijk aangegeven.
3. De ouders van het gepeste kind en de pester(s) worden op de hoogte gebracht. Tegelijkertijd
spreekt de leerkracht de meelopers aan op hun passieve pestgedrag. Ook deze kinderen
wordt gewezen op de omgangs- en gedragsregels van onze school. Indien het noodzakelijk is,
wordt het pesten ook in de groep besproken. Kinderen worden desgewenst niet met naam
en toenaam genoemd. Informatie over pestgedrag valt niet onder ‘klikken’.
4. Het pestgedrag wordt besproken met de directie en deze informeert IB en andere de
teamleden (i.v.m. zorg en toezicht op het plein).
5. Er wordt scherp in de gaten gehouden of het pestgedrag stopt. Van belang is dat het
pestgedrag altijd gemeld wordt.
6. Indien pestgedrag door blijft gaan, worden de ouders van de pester en de gepeste leerling,
uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht en de directie. In dit gesprek moet duidelijk
worden hoe verder te handelen. Het kind kan tijdens dit gesprek een officiële waarschuwing
krijgen. Er kan, indien nodig, hulp van deskundige(n) worden ingeroepen.
7. Wanneer er in gesprekken over het pestgedrag van een kind geen oplossing gevonden kan
worden, zal de directie, in overleg met het bestuur, zich beraden over verdere stappen. Dit
kan leiden tot schorsing en/of verwijdering afhankelijk van de ernst van de incidenten.
In het begin van elk schooljaar worden in de groepen de regels en afspraken over gewenst
gedrag op onze school doorgesproken.
Om kinderen weerbaarder te maken en pesten te verminderen gebruiken we de methode
Leefstijl.

