
Pestprotocol CSG Reggesteyn      
Leerlingen hebben behoefte aan een veilige omgeving om zich emotioneel en intellectueel te kunnen 
ontwikkelen. Reggesteyn wil zo’n veilige omgeving bieden aan de leerlingen. Helaas kunnen we 

pesten nooit uitsluiten, maar we werken preventief. Op Reggesteyn zetten we onder andere 
Klassedeal in om een veilig schoolklimaat te creëren, daarnaast is hier veel aandacht voor sociale 

veiligheid in de mentorlessen. We zijn alert op pestgedrag en nemen we stappen als er wel gepest 

wordt.  

Wat verstaan we onder pesten? 
Pesten is systematisch psychisch, fysiek of seksueel geweld van een leerling of een groep leerlingen 
ten opzichte van één of meer andere leerlingen, die niet (meer) in staat is/zijn om zichzelf te 

verdedigen. Er is duidelijk sprake van een machtsverschil. Plagen mag zolang het wederzijds is en er 

samen om gelachen kan worden, pesten mag niet! Leerlingen weten vaak heel goed waar we het over 
hebben. Als het niet duidelijk is, kan het slachtoffer goed aangeven dat hij bepaald gedrag niet meer 

leuk vindt. En dat dat moet ophouden.  
 

Cyberpesten 
Onder pesten valt ook ‘cyberpesten’. Dat is pesten via het internet of mobiele telefoon: mms, sms, e-
mail, chat, profielsites, weblogs, websites. Lees voor meer informatie: 

https://www.stoppestennu.nl/wat-digitaal-pesten (o.a. over strafbare feiten)  

Wat doet Reggesteyn tegen pesten? 
 

Op Reggesteyn: 
• proberen we pestproblemen te voorkomen 

• maken we het pesten bespreekbaar in de klas 

• nemen we duidelijk stelling tegen pesten 

• betrekken we de ouders in het stoppen van pesten 

• treffen we maatregelen tegen leerlingen die (ondanks alle inspanningen) doorgaan met 

pesten 

 
Preventief  
Al tijdens de introductiedagen voor de eerste klassen besteden we aan een veilige sfeer in de nieuwe 
groep. We maken gebruik van het moment dat alle kinderen tegelijk in een nieuwe situatie 

terechtkomen en hun positie in de nieuwe klas nog bepalen. We bespreken de gedragsregels van CSG 

Reggesteyn. Soms worden die met de mentor samen nog vertaald naar positief gedrag in de klas. 
Verder kan elke mentor bij de leerlingbegeleiders materiaal lenen. Dit om tijdens een mentorles de 

afspraken weer even op te frissen of de veiligheid in de klas weer ter sprake te brengen. In de eerste  
leerjaren wordt de methode Klassedeal ingezet. 

 

Mocht het toch misgaan 
Onze pestaanpak is gebaseerd op het vijfsporenbeleid van Bob van der Meer, deskundige op het 

gebied van pestbeleid. Bij dit vijfsporenbeleid besteedt de school, wanneer er sprake is van pesterijen, 
aandacht aan verschillende partijen. Het vijfsporenbeleid bestaat uit: 

• Hulp aan het gepeste kind, gesprekken en eventueel een sociale vaardigheidstraining.  

• Hulp aan de pester; gesprekken en/of sociale vaardigheidstraining.  

• Hulp aan de zwijgende middengroep in de vorm van het mobiliseren van deze groep  

en het bevorderen van een positieve sfeer.  

• Hulp aan de docenten in de vorm van achtergrondinformatie over het verschijnsel,  
signaleren en concrete aanpakmogelijkheden.  

• Betrekken van de ouder(s)/verzorger(s) bij de aanpak van het probleem, adviezen, 

voorlichting en achtergrondinformatie. 
 

https://www.stoppestennu.nl/wat-digitaal-pesten


Op Reggesteyn doen wij dit ook. We bieden zorg aan de gepeste leerling in de vorm van gesprekken, 

steun en – waar nodig – een (interne of externe) sociale vaardigheidstraining met aandacht voor 
weerbaarheid. Dit gebeurt in overleg met de ouder(s)/verzorger(s). 

En we gaan in gesprek met de pester. Om het pesten te stoppen hebben we een stappenplan 
ontwikkeld waarin alle stappen staan vermeld die we met de pester in een zo vroeg mogelijk stadium 

doorlopen. Klik hier om het stappenplan te bekijken. Pestgedrag komt bijna nooit uit de lucht vallen, 

vaak zitten er nare ervaringen achter. Mentor en eventueel de leerlingbegeleider proberen de pester 
te helpen door hem aan zichzelf te laten werken. De ouder(s)/verzorger(s) worden hierbij in een 

vroegtijdig stadium betrokken.  

Stappenplan pestaanpak CSG Reggesteyn 
 
Stap 1  signalering pesten 

 gesprek met een docent / mentor 
 opdracht leerling (1)  

Stap 2  signalering pesten 
 overdragen aan mentor 
 waarschuwend gesprek leerling en mentor 
 opdracht leerling (2) 

Stap 3  dwingend gesprek leerling en mentor 
 opdracht leerling (3) 
 ondertekening ouder(s)/verzorger(s) 

Stap 4  confrontatiegesprek 
 betrokken leerlingen en mentor 
 leerling beschrijft gedrag en gevolgen 
 mentor belt ouder(s)/verzorger(s) 
 ondertekening ouder(s)/verzorger (s) 

Stap 5  bestraffend gesprek leerling en unitleider 
 brief naar ouder(s)/verzorger(s) 

Stap 6  contractgesprek leerling, ouder(s)/verzorger(s), mentor en unitleider 
 ondertekening herstelcontract  

Stap 7  schorsingsgesprek leerling, ouder(s)/verzorger(s)/verzorger(s), mentor en 
unitleider 

 gesprek terugplaatsing op voorwaarden  
 
 

 

 

http://www.reggesteyn.nl/Page/sp1417/ml1/Index.html

