
 
 

 

 

 

Protocol pesten 
 

 

 

 

 

De GSG Leo Vroman is een veilige school. Pesten is in strijd met de uitgangspunten van onze 

school en zal daarom niet worden getolereerd. Pesten kan leiden tot verwijdering van school. 

Voor de begrippen pester en slachtoffer kan respectievelijk pesters en slachtoffers worden 

gelezen. 

 

Definitie 

Onder pesten verstaan wij het volgende: het herhaaldelijk psychisch en fysiek mishandelen 

van iemand door één of meerdere personen. 

 

Aanpak 

De school pakt het pesten aan vanuit de begeleidingsstructuur. Hierin spelen mentoren en 

afdelingsleiders een belangrijke rol. Aan het begin van het schooljaar maken de mentoren 

afspraken over het vermijden, signaleren en omgaan met pestgedrag. Daarbij wordt onder 

meer dit protocol besproken. Centraal staat de afspraak dat leerlingen, indien er pestgedrag 

wordt waargenomen, hiervan altijd melding maken bij hun mentor of afdelingsleider. 

 

Indien een leerling zich voor de eerste keer schuldig maakt aan pestgedrag, dan wordt als 

volgt gehandeld: 

 De mentor en de afdelingsleider zullen afzonderlijk met de pester en hun slachtoffer 

spreken. De mentor bespreekt het pestgedrag in zijn mentorles en kan daarbij gebruik 

maken van door de school verstrekt lesmateriaal. De afdelingsleider legt de pester 

aan de hand van het schoolplan en het pestprotocol uit waarom pesten op onze 

school niet wordt getolereerd. 

 De pester krijgt een waarschuwing van de afdelingsleider. Een schriftelijke neerslag 

van deze waarschuwing komt in het dossier van de betreffende leerling. Tevens wordt 

de interne vertrouwenspersoon gewaarschuwd. De mentor neemt contact op met de 

ouders van het slachtoffer en van de pester. De afdelingsleider brengt de ouders van 

de pester op de hoogte van het inlichten van de interne vertrouwenspersoon en van 

de dossiervorming. 

 

In zeer ernstige gevallen – zulks ter beoordeling van de schoolleiding – kan van het 

bovenstaande worden afgeweken: het oproepen van ouders, aangifte bij de politie, 

schorsing en eventuele verwijdering van school behoort dan tot de mogelijkheden. 

 

  



 

Indien een leerling zich voor de tweede keer aan pestgedrag schuldig maakt, wordt als volgt 

gehandeld: 

 De afdelingsleider spreekt met de pester en het slachtoffer en neemt contact op met 

hun ouders. De ouders van de pester worden door de afdelingsleider op de hoogte 

gebracht van de hieronder beschreven stappen.  

 Aangezien het pestgedrag systematisch dreigt te gaan worden, volgt er een 

strafmaatregel. Hiertoe kan een schorsing van één of meerdere dagen behoren. De 

mentor bespreekt het pesten indringend met zijn klas, waarbij gebruikt gemaakt kan 

worden van door de school verstrekt lesmateriaal. 

 De interne vertrouwenspersoon wordt ingelicht.  

 De directie wordt tevens ingelicht.  

 Indien nodig, wordt contact gezocht met maatschappelijk werk. Met behulp van het 

schoolmaatschappelijk werk kan een begeleidingstraject worden uitgezet voor zowel 

de dader als het slachtoffer; en, indien noodzakelijk, voor de klas waarin wordt 

gepest. 

 

In zeer ernstige gevallen – zulks ter beoordeling van de schoolleiding – kan van het 

bovenstaande worden afgeweken: aangifte bij de politie en verwijdering van school behoort 

dan tot de mogelijkheden. 

 

De GSG Leo Vroman is een veilige school. Pesten is in strijd met de uitgangspunten van onze 

school en zal daarom niet worden getolereerd. Pesten kan leiden tot verwijdering van  

school. 

 

Voor de begrippen pester en slachtoffer kan respectievelijk pesters en slachtoffers worden 

gelezen. 


