Omgaan met pestgedrag.
Ook bij ons op school kan het voorkomen dat er gepest wordt. Het is een naar probleem. Wij
zullen al het mogelijke doen om bij signalering het probleem direct aan te pakken. In de
groepen worden, telkens aan het begin van het nieuwe schooljaar, met de kinderen regels
opgesteld die het pesten tegen moeten gaan. Ook hebben we algemene gedragsregels
opgesteld die zijn na te lezen achterin deze schoolgids.
Het pestprotocol (website) is opgesteld om pestgedrag van leerlingen te keren en duidelijk te
maken naar alle betrokkenen toe, wat de gevolgen zijn van het aanhouden van dit gedrag.
Deze gevolgen komen in algemene zin neer op het volgende:
 De betrokkenen worden door de leerkracht aangesproken op hun gedrag, waarbij
oorzaak en gevolg van hun handelen aan de orde worden gesteld.
 De ouders/verzorgers van de betrokkenen worden ingelicht over het gebeuren en er
wordt samen gesproken en samengewerkt om de problematiek in kaart te brengen.
 Er worden gezamenlijk afspraken gemaakt om tot een oplossing te komen van het
probleemgedrag, met als doel het voorkomen van herhaling en verergering.
 School en ouders zien erop toe dat het pestgedrag zich niet meer voordoet.
 Indien de resultaten van deze gezamenlijke aanpak weinig tot geen resultaat heeft,
wordt externe hulp ingeroepen.
 Mocht er ook na deze laatste stap onverhoopt geen afdoende verbetering
waargenomen worden, dan treedt er mogelijkerwijs een procedure schorsing en
verwijdering in werking. Deze procedure is opgesteld door het bestuur van de
Stichting Leerrijk! De tekst hiervan staat ook in deze schoolgids vermeld.
Laat het ons te allen tijde weten als er zich onverhoopt een pestsituatie voordoet! Een van
de leerkrachten is het aanspreekpunt sociale veiligheid (ASV) en tevens “pestcoördinator”.
Deze wordt nog bekend gemaakt. Op onze website treft u, naast “veiligheid” elders in deze
gids, ons beleid aan m.b.t. sociale veiligheid.

Het pestprotocol van De Lage Weijkens:
We hebben een aantal maatregelen genomen om het pesten zoveel mogelijk te voorkomen.
Toch kan er op school een pestprobleem ontstaan. We hebben ook hiervoor afspraken
gemaakt hoe we dan zullen gaan handelen.
Het pestsignaal van een kind, ouder of een leerkracht wordt gemeld bij onze
vertrouwenscontactpersoon of de directie. Zij neemt naar eigen inzicht contact op met de
betrokken leerkracht(en) en/of de directie, en/of de ouders of kinderen en /of met de
externe vertrouwenspersoon Irma van Hezewijk.
De betrokken ouders worden ingelicht over de te volgen procedure.
We proberen inzicht in het pestprobleem te krijgen door gesprekken met de zondebok en
zijn ouders, de pester(s) en zijn ouders en de “meelopers”.
We nemen een sociogram af en kijken hoe de groep in elkaar steekt wat betreft de
onderlinge relaties. We proberen oplossingen te zoeken door gesprekken te voeren met alle
partijen. Daarnaast zullen er in de groep extra activiteiten ontplooid worden om het
pestprobleem aan te pakken. Ook een groepsavond voor ouders kan indien noodzakelijk
georganiseerd worden.
De volgende punten worden naast de gevolgen (zie vorige blz.), altijd onder de aandacht
gebracht:
 Doe niet mee met pesten.
 Lach niet wanneer iemand gepest wordt.
 Vraag of de pester stopt.
 Steun het slachtoffer.
 Moedig de pester niet aan, roddel of schrijf geen briefjes over hem / haar.
 Vertel aan de leerkracht wat er aan de hand is.
 Betrek kinderen die vaak alleen zijn bij het spelen.

