Protocol omgaan met pesten binnen de vierhoek van het Kennemer College
De belangrijkste stap in het bestrijden van pesten is het onderkennen van het probleem. Pesten wordt absoluut niet
gedoogd en het schoolbeleid moet erop gericht zijn om pesten te bestrijden en zorg te dragen voor een veilige en
plezierige leer- en leefomgeving.
Het feit dat de school er beleid op gemaakt heeft, geeft aan dat de school onderkent dat pesten een probleem is en dat
het niet gedoogd wordt. De belangrijkste stap in het bestrijden van pesten is het voorkomen van pesten. Binnen de
vierhoek is hier veel aandacht voor. Voor meer en verdiepende informatie kunt u terecht bij de pestprotocollen (of
handreiking omgaan met pesten) van de desbetreffende locatie.
Ons pestprotocol heeft als doel om alle kinderen zich bij ons op school veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal
kunnen ontwikkelen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid
om met veel plezier naar school te gaan.
Een pestprotocol geeft kinderen, ouders en medewerkers van de school duidelijkheid over hoe er gehandeld kan worden
wanneer er gepest wordt. Door het protocol als leidraad te nemen ontstaat een samenwerking tussen de school, pester,
gepeste, overige klasgenoten en ouders. Deze vorm van samenwerken wordt de vijfsporenaanpak genoemd.
Steun bieden aan het kind dat gepest wordt:
• Naar het kind luisteren en zijn probleem serieus nemen.
• Met het kind overleggen over mogelijke oplossingen.
• Samen met het kind werken aan oplossingen.
• Zo nodig zorgen dat het kind deskundige hulp krijgt, bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining
• om weerbaar te worden.
• Zorgen voor vervolggesprekken.
Steun bieden aan het kind dat zelf pest:
• Met het kind bespreken wat pesten voor een ander betekent.
• Het kind helpen om op een positieve manier relaties te onderhouden met andere kinderen.
• Het kind helpen om zich aan regels en afspraken te houden.
• Zorgen dat het kind zich veilig voelt; uitleggen wat jij als leerkracht gaat doen om het pesten te
• stoppen.
• Stel grenzen en verbind daar consequenties aan.
• Zorgen voor vervolggesprekken.
De ouders van het gepeste en van het pestende kind steunen:
• Ouders die zich zorgen maken over pesten serieus nemen.
• Ouders op de hoogte houden van pestsituaties.
• Informatie en advies geven over pesten en de manieren waarop pesten kan worden aangepakt.
• In samenwerking tussen school en ouders het pestprobleem aanpakken. Zowel op school als vanuit
• de thuissituatie.
• Zo nodig ouders doorverwijzen naar deskundige ondersteuning.
De middengroep (de rest van de klas) betrekken bij de oplossingen van het pestprobleem:
• Met de kinderen praten over pesten en over hun eigen rol daarbij.
• Met de kinderen overleggen over mogelijke oplossingen en over wat ze zelf kunnen bijdragen aan
• die oplossingen.
• Samen met de kinderen werken aan oplossingen, waarbij ze zelf een actieve rol spelen.
De algemene verantwoordelijkheid van de school:
• De school zorgt dat het team voldoende informatie heeft over pesten in het algemeen en het
• aanpakken van pesten in de eigen groep en de eigen school.
• De school neemt stelling tegen het pesten.
• De school werkt aan een goed beleid rond pesten en veiligheid van leerlingen waarbij de hele school betrokken is.
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