
Pestprotocol 
 

Algemene definitie: 

 

We spreken van pesten wanneer er sprake is van langdurig uitoefenen van geestelijk of 

lichamelijk geweld door een of meerdere leerlingen tegen een medeleerling. 

Pesten kan verbaal of fysiek zijn, maar kan ook betekenen dat iemand wordt genegeerd 

of buitengesloten. Pesten is een fenomeen dat voor kan komen en duidelijk moet worden 

onderkend en herkend. De gevolgen voor het slachtoffer – nu en op latere leeftijd- 

kunnen desastreus zijn. Dit geldt voor zowel slachtoffer als pester. 

 

 

De school maakt gebruik van de zogenaamde vijfsporenaanpak. Dit houdt in:  

 

Spoor 1: De algemene verantwoordelijkheid van de school  

De directie zorgt dat het voltallige personeel voldoende informatie heeft over pesten in 

het algemeen en het aanpakken van pesten. De school werkt aan een goed beleid rond 

pesten, zodat de veiligheid van leerlingen binnen de school zo optimaal mogelijk is.  

 

Spoor 2: Het bieden van steun aan de jongere die gepest wordt  

Het probleem wordt serieus genomen. Er wordt uitgezocht wat er precies is gebeurd.  

Er wordt overlegd over mogelijke oplossingen. Zo nodig wordt hulp aangeboden 

doorschoolmaatschappelijk werk.  

 

Spoor 3: Het bieden van begeleiding aan de pester  

De jongere wordt geconfronteerd met zijn gedrag en de gevolgen hiervan. De jongere 

wordt gewezen op mogelijk gebrek aan empathisch vermogen wanneer dit zichtbaar 

wordt. Achterliggende oorzaken van het gedrag worden onderzocht /in kaart gebracht. 

Het aanbieden van hulp door de schoolmaatschappelijk werker.  

 

Spoor 4: Het betrekken van de middengroep bij het probleem  

De mentor bespreekt het pesten met de klas en benoemt de rol van alle leerlingen hierin. 

Er wordt gesproken over mogelijke oplossingen en hoe de klas kan bijdragen aan een 

verbetering van de situatie. De mentor komt hier in de toekomst op terug.  

 

Spoor 5: Het bieden van steun aan de ouders  

Ouders die zich zorgen maken over pesten worden serieus genomen. De school werkt 

samen met de ouders om het pesten aan te pakken. De school geeft adviezen aan de 

ouders over het omgaan met hun gepeste of pestende kind. De school verwijst de ouders 

zo nodig naar deskundige hulpverleners.  

 

Ouders van leerlingen die gepest worden, hebben er soms moeite mee, dat hun kind aan 

zichzelf zou moeten werken. Hun kind wordt gepest en dat moet gewoon stoppen. Dat 

klopt, het pesten moet stoppen. Echter een gepest kind wil zich niet alleen veilig voelen 

op school, het wil ook geaccepteerd worden. Het verlangt ernaar om zich prettig en 

zelfverzekerder te voelen. Daar kan begeleiding of een training aan bijdragen.  

 

Preventieve maatregelen  

1. Elke mentor 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 mentor 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.  

2. In de leerjaren 1 t/m 3 wordt aandacht besteed aan pesten in één of meerdere 

studielessen. De leerlingen ondertekenen aan het eind van deze les(sen) het contract 

‘Veilig in school’. 



3. Indien een mentor of docent daartoe aanleiding ziet, besteedt hij expliciet aandacht 

aan pestgedrag in een groepsgesprek. Hierbij worden de rol van de pester, het 

slachtoffer, de meelopers en de stille getuigen benoemd.  

4. Van de gesprekken rond pesten worden aantekeningen gemaakt, die door de mentor 

worden bewaard in het leerlingvolgsysteem van zowel de pester als het slachtoffer.  

 

 

Stappenplan na een melding van pesten  

 

De vakdocenten  

De vakdocenten 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.  

 

De mentor  

1. Wanneer het pesten in klassenverband plaatsvindt, praat de mentor eerst met de 

gepeste en later met de pester apart. Vervolgens organiseert de mentor een gesprek 

tussen beide leerlingen. Dit gesprek kan gevoerd worden door de 

leerlingbemiddelaars óf door de mentor. De mentor kan de leerlingbemiddelaars (via 

de zorgcoördinator) inschakelen. Zij proberen samen met de leerlingen de ruzie of 

pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken.  

2. De mentor óf de leerlingbemiddelaars bespreken direct het vervolgtraject indien het 

pesten zich herhaalt.  

3. De mentor praat met de klas. Dit is belangrijk in verband met het herstellen van de 

groepssfeer en om te benadrukken welke verantwoordelijkheid ieder groepslid heeft.  

4. Indien het probleem zich herhaalt, meldt de mentor het gedrag aan de ouders en aan 

de afdelingsleider van de leerling(en). Hij overhandigt de afdelingsleider het dossier 

met daarin de gebeurtenissen en de afspraken die zijn gemaakt.  

 

De teamleider  

1. De afdelingsleider neemt de rol van de mentor over, bij herhaling van het pestgedrag 

en wanneer het pesten, het klassenverband overstijgt.  

2. Hij heeft zo nodig een gesprek met de gepeste en de pester apart of organiseert 

direct een gesprek tussen beiden en maakt verplichtende afspraken. Tevens 

informeert hij de ouders van de betrokken leerlingen van het voorval.  

3. In het contact met de pester is het doel drieledig, namelijk:  

a. confronteren,  

b. mogelijke achterliggende problematiek op tafel krijgen,  

c. en helderheid geven over het vervolgtraject bij herhaling van pesten.  

4. In het contact met de gepeste wordt gekeken welk gedrag wordt vertoont, waardoor 

hij een gemakkelijk doelwit vormt voor pesters.  

5. Hij adviseert zo nodig, zowel aan de pester als de gepeste, hulp op vrijwillige basis 

door de schoolmaatschappelijk werker.  

6. Wanneer geen verbetering in het gedrag van de pester optreedt, worden sancties 

opgelegd.   

7. Hij stelt de betrokken ouders op de hoogte wanneer er sprake is van recidief gedrag, 

verzoekt hen om met hun kind te praten en stelt hen op de hoogte van het 

vervolgtraject, inclusief de verplichtende afspraken en sancties.  

8. Hij bespreekt de mogelijkheden tot hulp met de ouders.  

9. Hij koppelt alle informatie weer terug naar de mentor, zorgcoördinator en 

schoolmaatschappelijk werker.  

 
 


