Leerlingen en hun ouders die te maken krijgen met pesten moeten met hun verhaal bij iemand
terecht kunnen op school. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat de school het pestprobleem
aanpakt. Elke school (po en vo) is sinds augustus 2015 verplicht zich in te spannen om pesten tegen
te gaan en zorg te dragen voor de veiligheid op school.
De wet Veiligheid op school verplicht onder meer dat de school ervoor zorgt dat bij een persoon ten
minste de volgende taken zijn belegd:



Het coördineren van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten.
Het fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten.

Op onze school zijn de taken verdeeld naar twee personen: de contactpersoon in het kader van de
klachtenregeling (aanspreekpunt pesten) en de preventiemedewerker (coördinator).

Aanspreekpunt Pesten (taak contactpersoon)
Opvang leerling/ouder en in kaart brengen van de pestsituatie:
•
•
•
•
•
•

Opvangen van de leerling/ouder die te maken heeft met pestgedrag.
Luisteren naar wat de leerling/ouder te vertellen heeft.
De pestsituatie in kaart brengen.
Vragen wat de leerling/ouder/leerkracht al gedaan heeft.
Duidelijk maken wat de rol van het ‘aanspreekpunt pesten’ is.
Preventiemedewerker informeren over meldingen en incidenten die bij het aanspreekpunt
pesten binnenkomen.

Zoeken naar en begeleiden bij oplossingen:






Vragen hoe de gewenste situatie eruitziet.
Uitleg geven over hoe op school een pestprobleem wordt aangepakt.
In kaart brengen hoe de gewenste situatie bereikt kan worden.
Acties ondernemen om het pestprobleem op te lossen.
Schriftelijk vastleggen van ondernomen acties en gemaakte afspraken met betrokkenen.

Nazorg


Checken of de afspraken zijn nagekomen en het pesten is gestopt.

Verwijzen




In geval van strafbare feiten de ouders of meerderjarige leerling adviseren naar de politie te
gaan. o Mocht het gesprek tussen het aanspreekpunt en leerling/ouder niet naar
tevredenheid lopen of tot het gewenste resultaat leiden attendeer leerling/ouder dan op de
klachtenregeling. Dat biedt de mogelijkheid dat de directie eventueel het bestuur in te
schakelen bij een pestklacht.
Wijs op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de klachtencommissie als het
pestprobleem niet naar tevredenheid van de leerling/ouder is afgehandeld door de directie
en/of het bestuur.

Het aanspreekpunt pesten deelt de leerpunten aan de hand van de geregistreerde meldingen over
pesten met diegene die het anti-pestbeleid coördineert. Doel hiervan is de aanpak van een
pestsituatie op school te verbeteren en de schoolveiligheid te vergroten.
Preventie en voorlichting




Zorgen dat er actuele kennis is bij iedereen in het team over pesten en groepsprocessen.
Vragen van leraren over de aanpak van pesten beantwoorden en advies geven over de
aanpak van een pestsituatie in de klas.
Informeren en adviseren over het inzetten en gebruik van anti-pestprogramma’s en lessen
over pesten.

Coördineren anti-pestbeleid (taak preventiemedewerker)
(Mede)verantwoordelijkheid voor schoolveiligheidsbeleid







Zorgen dat schoolveiligheid (en specifiek pesten) regelmatig op de agenda staat.
Zorgen voor de ontwikkeling van schoolregels en afspraken (over pesten)
Zorgen dat schoolregels leven binnen de school. (schooltaak personeelslid)
Zorgen dat er op school een anti-pestprotocol is.
Zorgen dat er een sanctiebeleid is. (agenda)
Zorgen dat preventieve maatregelen worden genomen om de veiligheid op school vergroten.

Klankbord voor leerlingen, ouders en onderwijspersoneel:







Zorgen dat schoolregels en afspraken over pesten, het anti-pestprotocol en het sanctiebeleid
bij iedereen bekend is.
Zorgen dat leerlingen en ouders weten wie het aanspreekpunt bij pesten is op school en wie
het antipestbeleid coördineert.
Zorgen dat leraren weten hoe te handelen in een pestsituatie.
Zorgen dat er actuele kennis is bij iedereen in het team over pesten en groepsprocessen
(gedelegeerd naar taak ‘Aanspreekpunt pesten’)
Vragen van leraren over de aanpak van pesten beantwoorden en advies geven over de
aanpak van een pestsituatie in de klas (gedelegeerd naar taak ‘Aanspreekpunt pesten’)
Informeren en adviseren over het inzetten en gebruik van anti-pestprogramma’s en lessen
over pesten (gedelegeerd naar taak ‘Aanspreekpunt pesten’)

Zicht hebben op de beleving van veiligheid, incidenten en mogelijke risico’s:






Zorgen dat (pest)incidenten geregistreerd worden.
Zorgen dat de verplichte monitoring van de veiligheidsbeleving van leerlingen wordt
uitgevoerd. (actiepunt man. Onderst.)
Op de hoogte zijn van meldingen en incidenten die bij het aanspreekpunt pesten
binnenkomen.
In kaart brengen van risico’s en onveiligheid aan de hand van incidenten en monitoring.
Preventieve maatregelen voeren naar aanleiding van onveilige situaties en pestincidenten.

