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ALGEMEEN

We spreken van pestgedrag als dezelfde leerling regelmatig en systematisch bedreigd,
geïntimideerd of lastiggevallen wordt. Pestgedrag moet dan ook door iedereen serieus
genomen en gemeld worden.
Het lastige is dat veel pestgedrag zich in het verborgene afspeelt, zodat het moeilijk is om
er greep op te krijgen. Docenten en onderwijsondersteunend personeel hebben echter
een belangrijke rol (samen met de ouders/verzorgers en de leerlingen zelf) bij het
signaleren, voorkomen en tegengaan van pesten.
Pesten is onacceptabel en vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school.
Voorwaarde: hierbij zullen alle partijen aan mee moeten werken, wil de kans van slagen
groot zijn!
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ONZE AANPAK

Een dergelijk beleid kan alleen functioneren als aan bepaalde eisen is voldaan:
Onze aanpak
1) Allen (in elke situatie)
a) niet accepteren en er stelling tegen nemen
2) Mentor
a) apart met pester en gepeste in gesprek gaan
b) samen met pester en gepeste in gesprek gaan
c) indien mogelijk en nodig met de overige betrokkenen in gesprek gaan
d) indien mogelijk en nodig ouders inlichten
3) Adjunct-directeur
a) mentor overlegt (daar waar nodig) met adjunct (eventueel gesprekken
pester/gepeste)
b) ouders/verzorgers inschakelen/inlichten
Elke mentor bespreekt in de eerste maand van het schooljaar de algemene afspraken en
regels in de klas. Tevens bespreekt de mentor in zijn klas het anti-pestbeleid.
De zorgcoördinator treedt indien nodig op als anti-pestcoördinator.
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Schoolregels
Op het Kalsbeek College hebben we, samen met de leerlingen, schoolregels opgesteld.
Deze hangen in ieder lokaal en worden jaarlijks met de mentor besproken.
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BIJLAGE: TIPS VOOR LEERLINGEN EN OUDERS/VERZORGERS

Links
www.pesten.startkabel.nl
www.pesten.startpagina.nl
www.pestweb.nl
www.pesten.net/www.bobvandermeer.info
www.digibewust.nl
www.ppsi.nl
www.schoolenveiligheid.nl
www.veilig.kennisnet.nl
Films met als thema pesten
Bluebird
(2004)
Mean creek
(2005)
Bridge to Terabithia
(2007)
Billy Eliot
(2000)
Boeken met als thema pesten
15, auteur Per Nilson
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Een andere Elliot, auteur G. Gardner
Offline, auteur C. Cazemier
Oorlog zonder vrienden, auteur E. Hartman
Spijt, auteur Carry Slee
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BIJLAGE: VERKORT OVERZICHT LEERJAREN
1
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Pestcontract per klas
Speciale lessen uit de mentorlesmethode
Bespreken algemene schoolregels
Pestproject KUVO
Tijdens de introductieles van de mentor wordt er aandacht aan het onderwerp
besteed
(Soms een afsprakenlijst maken)

In de bovenbouw wordt er bij verschillende vakken aandacht gegeven aan pesten.
In leerjaar 1 t/m 6 wordt er over pesten gesproken tijdens projecten en SOVA-trainingen.
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