Protocol Pesten
1. Melding komt binnen bij: mentor, afdelingsleider en/of bij de vertrouwenspersonen.
● bij niet al te zware pestgevallen: mentor
● bij zware gevallen en daders/slachtoffers die hier vaker bij betrokken zijn geweest:
afdelingsleiders.
2. Onderzoek naar melding.
3. Er volgt een gesprek met het slachtoffer. Het verhaal wordt op papier gezet. Het kan een
melding worden of officiële klacht (dit laatste via interne vertrouwenspersoon).
4. In overleg en samenwerking met de leerling contact opnemen met de ouders/verzorgers van
het slachtoffer.
5. De dader wordt opgeroepen voor zijn/haar kan van het verhaal. Zijn er meer daders: tegelijk
uit de klas (sen) halen en apart ontvangen. Gaat het om strafbare feiten/zeer ernstige
vormen van geweld: laat de verhoren aan de politie over. Die zijn erin gespecialiseerd. Stel
de ouders van de mogelijke dader hiervan in kennis. Het is ook mogelijk om ondersteuning
te vragen van de politie:
- Nu aan de hand bel 112
- Is het al gebeurd bel 0900-8844
- Bij twijfel contact opnemen met de wijkagent.
Belangrijke vragen aan de dader(s) na onderzoek:
● Hoe kun jij de situatie van het slachtoffer verbeteren?
● Wat leer je als dader van deze situatie en wat kan de school bij voorbeeld er van
leren?
● Neem in het gesprek met de dader(s) altijd mee wat de gevolgen zullen zijn indien
het gedrag herhaald wordt of door andere leerlingen wordt overgenomen.
6. Informatie aan ouders van de dader(s) doormiddel brief, telefonisch contact of een gesprek
om hen te informeren over de situatie en de afspraken die gemaakt zijn.) Ook bij twijfel
ouders van dader(s) informeren.
7. Disciplinaire maatregelen.
BESTRAFFING: mogelijkheden:
● Gesprek met de dader over gevolgen van zijn/haar gedrag.
● Opstel over pesten n.a.v. een dvd/verhaal
● Schorsing met werk op school (zie bovenstaande).
● Bij voortduring zonder verbetering van gedrag : verwijdering van school mogelijk
(herhaald wangedrag).
● Brief naar de ouders/verzorgers van de pester(s) met de maatregelen en aanzegging
wat gebeurt als het gedrag herhaald wordt.
Als het om strafbare feiten/zeer ernstige vormen van geweld gaat dan kan de zaak door
justitie aangemeld worden bij Bureau Halt.
8. Er wordt een terugkoppeling gegeven aan de schoolleiding, afdelingsleider, mentor en
counselor over de afhandeling en de afspraken die gemaakt zijn.
9. Er wordt door school een melding gedaan bij de politie.
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10. Indien noodzakelijk: een gesprek met de klas door afdelingsleider en/of mentor.
11. Indien gewenst een helend gesprek tussen slachtoffer en dader(s)
12. Ondersteuning en begeleiding via de counselors, indien gewenst of externe hulpverlening
inschakelen via de counselors.
13. Er wordt een notitie gemaakt in het leerlingendossier en vermelding in het
incidentenregistratieformulier.
Tijdsbestek:
Zo snel mogelijk oplossen , dader(s) en slachtoffer(s) moeten elkaar niet tegenkomen zonder
dat de zaak in redelijkheid opgelost is.
Lange termijn:
● Preventief aan het werk gaan in studielessen/begeleidingsuur.
● Met de klas en de betrokkenen in contact blijven over de afloop.
● Kijken of er geen blijvende schade bij het slachtoffer is opgetreden.

Newmancollege

Versie april 2017

