PEST PROTOCOL EUROPASCHOOL

VOOR DE LEERLINGEN:
Pesten op de Europaschool is onacceptabel. Doe er niet aan mee!
Probeer pestgedrag als dat kan, zelf op te lossen. Lukt dit niet, vertel het dan aan je ouders, je
leerkracht of iemand anders die je kunt vertrouwen!
Zie je of hoor je dat een kind gepest wordt, kom dan op voor dat kind of meldt het aan een
leerkracht. Hij/ zij zal dan de zorg voor het probleem op zich nemen.
Pesten melden is geen “klikken”!
VOOR DE OUDERS:
Als uw kind thuis een pestvoorval meldt of u vermoedt pestgedrag, neem dan altijd contact op
met de leerkracht van uw kind.
Praat regelmatig met uw kind over pesten en bespreek hierbij ook de gevaren van internet en
de sociale media.
Neem pestsignalen altijd serieus!
Wij hanteren de regel: klagende ouders bestaan niet, wel ouders die zorgen hebben.
VOOR LEERKRACHTEN:
Iedere leerkracht neemt elk geconstateerd of gemeld pestvoorval serieus!
Iedere leerkracht zal bij pestgedrag de vijfsporen aanpak uit ons pestprotocol gebruiken.
Bij een pestmelding zal de leerkracht dit nooit als klikken beschouwen en hij /zij zal de melder
in bescherming nemen.
Bij een onopgelost probleem worden de ouders van de betrokken leerling zo snel mogelijk op
de hoogte gebracht!
Iedere leerkracht zal onopgeloste pestproblemen melden bij de directie en in de
teamvergadering.
De leerkrachten van groep 3 t/m 8 maken minimaal een keer per jaar een sociogram van hun
groep. Indien nodig wordt er een groepshandelingsplan opgesteld.
Iedere leerkracht werkt aan sociale vaardigheden en sociaal gedrag met ons PBS programma.
De leerkracht bespreekt het pestprotocol regelmatig in de klas. Hiervoor kan ook de
klassenvergadering worden gebruikt.
De directie bewaakt de gemaakte afspraken zoals opgesteld in dit protocol. Dit gebeurt oa in
de teamvergaderingen.
TRAJECT PESTMELDING:
1. Een pestvoorval wordt bij de leerkracht gemeld. De leerkracht analyseert het
pestvoorval.
2. De leerkracht gebruikt bij de aanpak de “Vijfsporenaanpak” uit het pestprotocol
3. Indien het probleem niet binnen enkele schooldagen is opgelost, wordt het bij de
directie gemeld.
4. De directie, leerkracht en ouders stellen een plan op, het probleem wordt ook in de
teamvergadering besproken.
5. Het plan wordt geëvalueerd met de ouders.

Met behulp van PBS (positive behavior support) werken we continu aan een Veilig school klimaat.
PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen
voorkomt. Hiervoor hebben we met het team gezamenlijke waarden geformuleerd: Veiligheid,
Respect, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid.
Aan deze waarden hebben we gedragsverwachtingen gekoppeld die zichtbaar in de school hangen.
Adequaat gedrag wordt systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief
schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.
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