Onderwerp:
Waarom?

Start

1.

Gedrag/ Sociaal-Emotionele Ontwikkeling
•

We willen dat niemand gepest
wordt.
• We willen dat het pesten zo snel
mogelijk stopt.
Als je wordt gepest of als je ziet dat een
ander wordt gepest, meld je dit aan je juf of
meester (of een ander kind of volwassene
als je juf er niet is.)
De juf/ meester gaat in gesprek met jou en
de ander (pester). Soms worden er ook
andere kinderen bij dit gesprek betrokken.

2.

De leerkracht gaat met
jou en de pester(s)
samen in gesprek. (Als
dit mogelijk is.)

3.

Je juf houdt de situatie zo goed mogelijk in
de gaten en kijkt of iedereen zich goed aan
de afspraken blijft houden. Jullie ouders
worden op de hoogte gebracht over de
gemaakte afspraken.
Tweede gesprek

4.

5.

Volgend gesprek tussen leerkracht en
kinderen.

6.

Stopt de pester niet, dan kan het zijn dat hij
of zij tijdelijk in een andere groep geplaatst
wordt (time-out op school).
Gaat het dan nog niet beter en gaat het
pesten door dan kan de pester worden
geschorst.

7.

Stappenplan anti-pesten
voor leerlingen

Je juf of meester schat de
situatie in. Als het nodig is
wordt de anti-pestcoördinator
(juf Doenja) erbij gevraagd om
mee te denken en/ of te
helpen.
Er worden duidelijke afspraken
gemaakt om het pestgedrag
tegen te gaan en te stoppen.
Als er meerdere kinderen bij
betrokken zijn en/of het nodig
is, wordt er klassikaal aandacht
aan besteed. Soms met extra
lessen die daarbij kunnen
helpen.
Binnen één week/ twee weken
vindt er weer een gesprek
plaats met alle betrokken
kinderen. We hopen dat het nu
beter gaat.
Heeft iedereen zich aan de
afspraken kunnen houden?
Moeten de afspraken worden
veranderd?
De leerkracht houdt jullie
ouders hierna op de hoogte
over hoe het nu gaat tussen
jou en de ander (en)
Gaan we de goede kant met
elkaar op, dan sluiten we de
gesprekken af en houden we
alles zo goed mogelijk in de
gaten. Jullie ouders worden
door juf geïnformeerd.
Ouders worden hierover
vooraf of meteen op de hoogte
gesteld.
In overleg met de directeur, je
ouders en de juf/ meester.

