
 

 

Contract pestprotocol 
 

 

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Er is een verschil tussen plagen en pesten. Dit verschil is 

soms moeilijk te herkennen. Wat voor de ene leerling nog plagen is, is voor de ander pesten. Wij noemen het 

pesten, wanneer het plagen vaker terugkomt en de leerling er last van heeft. Het is heel belangrijk dat degene 

die gepest wordt, duidelijk aangeeft als hij/zij iets niet leuk vindt. Zo weet de pester duidelijk wanneer hij/zij te 

ver gaat. Eventueel pestgedrag moet natuurlijk bestreden worden. Daarvoor is het onderstaande protocol 

opgesteld. 

 

Elke leerling krijgt uitleg over dit pestprotocol. Met die handtekening geef je aan dat je het pestprotocol hebt 

gelezen en dat jij je aan de gemaakte afspraken gaat houden.  

 

- Pesten mag niet 

- Elkaar niet uitschelden 

- Elkaar accepteren zoals je bent 

- Van elkaar afblijven  

- Elkaar niet bedreigen 

- Niemand buitensluiten 

- Niet aan de spullen van een ander zitten 

- Luisteren naar elkaar 

- Met een groepje tegen een pester zeggen: “stop!” 

- Alle regels gelden op school en daarbuiten 

 

Hoe te handelen als er toch gepest wordt 
 

de gepeste leerling 

• De leerling die gepest wordt, maakt de pester duidelijk dat hij/zij daar last van heeft en zegt tegen de 

pester dat hij/zij ermee moet ophouden. 

• Gaat de pester toch door, dan zegt de leerling dit tegen een docent / mentor / afdelingsleider.  

• De leerling die gepest wordt, zegt het ook tegen zijn/haar ouders/verzorgers. 

• Een leerling die ziet dat een andere leerling gepest wordt, zegt dit tegen een docent / mentor / 

afdelingsleider. 

 

de pester 

• De docent/mentor/afdelingsleider praat met de pester. Er wordt duidelijk gemaakt dat  zijn/haar 

gedrag  niet kan.  

• De pester praat met de gepeste en de docent / mentor / afdelingsleider om uit te leggen waarom hij/zij 

dit doet. 

• Ouders/verzorgers van de pester worden op de hoogte gebracht. 

• Er wordt een waarschuwing gegeven en er kan een maatregel worden genomen.  

• De pester krijgt hiervan een aantekening in zijn dossier.  

 

de docent / mentor 

• De mentor bespreekt regelmatig met zijn klas de gemaakte afspraken. 

• De docent heeft een gesprek met de leerling die gepest wordt. 

• De docent heeft een gesprek met de pester, waarbij de docent duidelijk maakt dat het gedrag van 

pester moet veranderen. 

• De mentor en/of afdelingsleider brengt de ouders/verzorgers van de pester en de  ouders van het 

gepeste kind op de hoogte van de wijze waarop het probleem zal worden aangepakt. 



 

 

• Het kan dan ook zijn dat er hulp van thuis gewenst is. 

• De mentor geeft relevante informatie over pesters en kinderen die gepest worden door  aan collega’s. 

 

 de ouders / verzorgers 

• Ouders die van hun kind horen dat hij/zij op school gepest wordt, melden dit aan de  mentor.  

• De ouders ondersteunen de aanpak van het probleem. 

• Dit geldt ook voor ouders van een kind dat pest. 

• De ouders houden hierover contact met de mentor tot het probleem is opgelost.  

 

Wat wordt er vanuit school gedaan als er wordt gepest 
• Docent / mentor / afdelingsleider praat met pester en gepeste. Een gesprek is vaak de oplossing van het 

probleem.  

• Pester kan een maatregel krijgen. Afhankelijk van wat er is gebeurd kan het variëren  van werkstuk 

maken over pesten, nablijven, corveedienst, blokrooster, schorsing en in het uiterste geval verwijdering 

van school.  

• Het kan ook zijn dat zowel gepeste leerling als pester extra hulp nodig hebben. Dit kan o.a. bij de 

schoolmaatschappelijk werker.  

• Preventief wordt er extra aandacht aan pesten besteed in de mentorles en de lessen leefstijl. 

 

 

Word je gepest? Praat erover thuis én op school  

Houd het niet geheim 
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Mentor …………………………………………………………………… Handtekening  

 

 

 

Naam leerling …………………………………………………………  Handtekening  

 

 

 

Naam ouder(s)…………………………………………………………. Handtekening  


