Protocol (cyber)pesten BC Broekhin
BC Broekhin pakt het pesten aan vanuit de begeleidingstructuur. Hierin spelen
mentoren, leerlingcoördinator en afdelingsleider een belangrijke rol.
Uitgangspunten
1.
2.
3.
4.
5.

De school is actief in het scheppen van een veilig, pedagogisch klimaat waarbinnen
pesten als onacceptabel gedrag wordt ervaren.
Pesten moet als een probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen:
docenten, onderwijsondersteunend personeel, ouders en leerlingen.
Docenten en onderwijsondersteunend personeel moeten pesten kunnen signaleren
en vervolgens duidelijk stelling nemen tegen het pesten.
De school dient te beschikken over een directe aanpak wanneer het pesten de kop
opsteekt (dit pestprotocol).
De school ontplooit preventieve (les)activiteiten.

De vijfsporenaanpak
De algemene verantwoordelijkheid van de school
De school zorgt dat de medewerkers voldoende informatie hebben over het 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.
Het bieden van steun aan de jongere die gepest wordt
Het probleem wordt serieus genomen.
Er wordt uitgezocht wat er precies gebeurt.
Er wordt hulp aangeboden en overlegd over mogelijke oplossingen.
Het bieden van begeleiding aan de pester
Het confronteren van de jongere met zijn gedrag en de gevolgen hiervan voor de
pester.
De achterliggende oorzaken boven tafel proberen te krijgen.
Wijzen op het gebrek aan empathisch vermogen dat zichtbaar wordt in het gedrag.
Het aanbieden van begeleiding.
Het betrekken van de klas bij het pestprobleem
De mentor bespreekt met de klas het pesten en benoemt de rol van alle leerlingen
hierin.
Er wordt gesproken over mogelijke oplossingen en wat de klas kan bijdragen aan een
verbetering van de situatie.
De mentor komt hier in de toekomst op terug.
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 in het omgaan met hun gepeste of pestende
kind.
De school verwijst de ouders zo nodig naar deskundige hulpverleners.

De 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 (sociale vaardigheids-) training aan bijdragen.
Preventieve maatregelen
1.
Elke mentor maakt algemene afspraken over het vermijden, signaleren en
omgaan met pestgedrag waaronder ook digitaal pesten (zie bijlage) bespreekbaar.
Het onderling plagen en pesten wordt hierbij genoemd en onderscheiden. 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 onderbouw van school wordt aandacht besteed aan pesten in een of meerdere
mentorlessen/lessen.
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.
HET STAPPENPLAN NA EEN MELDING VAN PESTEN
A. De mentor
1.
Wanneer het pesten plaatsvindt in klassenverband, praat de mentor eerst met
de gepeste en later met de pester apart. Vervolgens organiseert de mentor
een gesprek tussen beide leerlingen en probeert tot goede afspraken te
komen.
2.
De mentor bespreekt direct het vervolgtraject indien het pesten zich herhaalt.
3.
De mentor neemt contact op met de ouders van de pester en de gepeste en
betrekt hen bij de oplossing;
4.
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.
5.
Indien het probleem escaleert, meldt de mentor het gedrag aan de
leerlingcoördinator/afdelingsleider van de leerling(en).
6.
Indien het probleem escaleert (zie 5) worden de ouders/verzorgers op de
hoogte gesteld en zo nodig betrokken bij het vinden van een oplossing.
B. De leerlingcoördinator/afdelingsleider
1.
De leerlingcoördinator/afdelingsleider kan na onderling overleg, de rol van de
mentor overnemen bij escalatie van het pestgedrag en wanneer het pesten
het klassenverband overstijgt.
2.
De leerlingcoördinator/afdelingsleider heeft zo nodig een gesprek met de
gepeste en de pester apart of organiseert direct een gesprek tussen beiden.
3.
In het contact met de pester is het doel drieledig, namelijk:
confronteren;
mogelijke achterliggende problematiek op tafel krijgen;
helderheid geven over het vervolgtraject bij herhaling van pesten.
4.
In het contact met de gepeste wordt gekeken of hij bepaald gedrag vertoont,
waardoor hij een gemakkelijk doelwit vormt voor pesters.
5.
De leerlingcoördinator/afdelingsleider adviseert zo nodig, zowel aan de pester
als de gepeste, hulp op vrijwillige basis door de counselor.
6.
Hij stelt alle 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.
7.
Hij bespreekt de mogelijkheden tot hulp met de ouders.
8.
Hij koppelt alle informatie weer terug naar de mentor.

C. Het pesttraject
Wanneer de pester opnieuw in pestgedrag vervalt, kan hij door de school ertoe verplicht
worden om individueel een programma te volgen. Dit vindt plaats in de eigen tijd en dus
niet tijdens schooltijd. Het doel van dit programma is reflectie en het gevoelig maken van
de pester voor wat hij aanricht bij de gepeste leerling. De ouders worden hierover op de
hoogte gesteld.
D. Schorsing
Wanneer het verplichte pesttraject geen blijvende vruchten afwerpt treedt het reglement
van schorsing en verwijdering in werking.
E. Verwijdering van de vestiging
Wanneer een leerling ondanks alle inspanningen van de betrokken partijen koppig blijft
volharden in het ongewenste pestgedrag liggen er geen perspectieven meer tot
verandering. De school kan en wil geen verantwoordelijkheid meer nemen voor de
veiligheid van de overige leerlingen.
De taak van docenten
De docenten 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 bij de mentor om hulp en overleg in gang te
zetten.
De rol van de counselor
- De counselor ondersteunt, in overleg met de zorgcoördinator, waar nodig mentoren
en leerlingcoördinatoren tijdens de verschillende fases in het proces
-

De counselor biedt, in overleg met de zorgcoördinator, op vrijwillige basis individuele
begeleiding aan de pester en de gepeste.

-

De counselor kan waar nodig een inbreng hebben tijdens de mentorlessen.

-

De counselor biedt, in overleg met de zorgcoördinator, kleinere trainingen aan bij
specifieke hulpvragen, zoals bijvoorbeeld een assertiviteitstraining.

Algemene opmerking
Het hierboven weergegeven stappenplan is een algemene leidraad; als een interventie
succes heeft, kunnen vervolgstappen achterwege blijven. Het in het stappenplan
genoemde traject bij aanhoudend pesten is geen automatisme; per leerling wordt
bekeken welke maatregelen het meest passend zijn.

BIJLAGE: Digitaal pesten/Cyberpesten
Digitaal pesten kan veel harder zijn dan pesten in het gewone, dagelijkse leven. Dit komt
doordat de daders gemakkelijk anoniem kunnen blijven en de reikwijdte van het internet veel
groter is. Kinderen komen er op steeds jongere leeftijd mee in aanraking.
Bij digitaal pesten wordt door school gehandeld overeenkomstig het stappenplan na een
melding van pesten.
Pesten of misbruik via het internet en via de mobiele telefoon:
Hierbij kan gedacht worden aan pestmail, stalking (= het stelselmatig lastig vallen van
iemand door het blijven sturen van haat-mail of het dreigen met geweld in chatrooms),
ongewenst materiaal zoals: porno en kinderporno, hacken (= gegevens stelen of instellingen
aanpassen) en happy slapping (= iemand slaan voor het oog van een camera met als doel
de beelden op internet te plaatsen).
Hoe te handelen na een melding van digitaal pesten:
1
Bewaar de berichten. Probeer de berichten te bewaren, waarin het pestgedrag
voorkomt. Vertel leerlingen hoe ze dat kunnen doen (selecteren, kopiëren, MSNgesprekken opslaan).
2
Blokkeren van de afzender. Leg de leerling zo nodig uit hoe hij/zij de pestmail kan
blokkeren.
3
Probeer de dader op te sporen. Soms is de dader te achterhalen door uit te zoeken
van welke computer het bericht is verzonden.
4
Neem contact op met de ouders van de gepeste leerling. Geef de ouders voorlichting
over welke maatregelen zij thuis kunnen nemen.
5
Wijs de ouders zo nodig op de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon binnen
school, het meldpunt vertrouwensinspecteurs (tel. 0900 –1113111) en de
(jeugd)politie.
6
Stalking. In het geval de leerling stelselmatig wordt belaagd is er sprake van stalking
en kunnen ouders aangifte doen. Ook wanneer het slachtoffer lichamelijk letsel of
materiële schade is toegebracht, kan de politie worden ingeschakeld. Zo nodig kan
verwezen worden naar Bureau Slachtofferhulp (www.slachtofferhulp.nl).

