
Pestprotocol  

 

Het beleid van de Zevensprong zoals beschreven in paragraaf 2.1, is er 

opgericht om pesten te voorkomen. Maar omdat pesten een groot 

probleem kan zijn, zetten we in deze bijlage de verschillende zaken nog 

eens op een rijtje. De school werkt aan het voorkomen en oplossen van 

pesten door:  

• Jaarlijks met ieder klas opnieuw klassenregels op te stellen. Hierdoor zijn het meer regels van 

de kinderen en worden ze tenminste jaarlijks onder de aandacht gebracht;  

• Duidelijke klassenregels en schoolregels, waarvan de uitvoering door alle leerkrachten 

bewaakt en geëvalueerd wordt;  

• De methode Vreedzame school;  

• Aan de hand van voorvallen gewenst en ongewenst gedrag aan de orde te stellen bij zowel 

pesters, gepesten als de grote groep meekijkers. Hierbij worden zo mogelijke goede 

oplossingen ingeoefend;  

• Gesignaleerd pestgedrag direct aan te pakken, door te geven aan de leerkrachten en ouders 

van de betrokken kinderen.  

• In de schoolgids ouders te informeren over het bestaan van het pestprotocol en deze op de 

site ter inzage op te nemen en zo nodig met ouders (uit de Medezeggenschapsraad, 

oudervereniging of op een algemene ouderavond) te bespreken;  

• De contactpersoon van de school waar ouders en kinderen terecht kunnen met vragen en 

klachten over dingen die in en rond de school gebeuren;  

• Het aanstellen van een vertrouwenspersoon van buiten de school (zie adreslijst).  

Verder gebruikt de school haar netwerk voor ondersteuning en kennisvergroting op dit 

gebied. (buurtnetwerk, zorgteam, GGD, schoolbegeleidingsdienst etc); 

• Het buurtnetwerk: hierin worden kinderen geanonimiseerd ingebracht en kunnen 

deskundigen uit verschillende disciplines ervaringen uitwisselen en advies geven aan elkaar; 

• Het zorgteam van het ondersteuningsplatform. Dit team bestaat uit deskundigen voor 

onderwijs en opvoeding. Via de intern begeleider kunnen de leerkrachten hier ondersteuning 

en advies krijgen bij gedragsproblemen en bij zorgen rond het zelfbeeld van een kind; 

• En als zaken volgens ouders niet goed zijn opgepakt en het bespreken daarvan met de school 

geen oplossing biedt of zal bieden, kunnen ouders zich wenden tot klachtencommissie.  

 


