Gedrags-pestprotocol Het Kompas

Met elkaar omgaan doen we samen!
Hoe open kan een deur zijn. En toch. We merken in onze samenleving, dat omgaan met
anderen een ware kunst is. Je inleven in de ander, beleefdheid, goede manieren, de ander in
z’n waarde laten. In een open samenleving, met zoveel verschillende invloeden, uit zoveel
verschillende culturen, valt het niet mee om de juiste omgangsvormen te vinden.
Om de kinderen dit te leren, hanteren wij de volgende afspraken:
 Aan het begin van het schooljaar maken we in elke groep een sociogram.
 Voor alle leerlingen wordt twee keer per jaar een observatie/ gedragslijst
(Kanjertraining) ingevuld.
 We bieden minimaal 1 keer per week lessen sociaal-emotionele vorming aan.
Hiervoor hanteren we de Kanjertraining.
Kanjertraining is een methode voor sociaal-emotionele vorming, die de kinderen helpt bij het
ontwikkelen van een goed zelfbeeld, het krijgen van zelfvertrouwen, het omgaan met de
kinderen in de groep, het creëren van een groepsgevoel, het vertrouwen op elkaar, etc.
Op school hanteren we de vijf grondregels van de kanjertraining:
 We vertrouwen elkaar
 We helpen elkaar
 Niemand speelt de baas
 Niemand lacht uit
 Niemand blijft zielig
In de lessen van de kanjertraining is structurele aandacht voor het onderwerp pestgedrag.
Bij pestgedrag is er sprake van grensoverschrijdend gedrag.
Grensoverschrijdend gedrag is:
 Geen respect tonen voor de leerkrachten
 Geen respect tonen voor medeleerlingen
 Andere kinderen fysiek/ psychisch pesten
Bij grensoverschrijdend gedrag in de klas of op het plein treedt het onderstaande schema
(Piramide) in werking.
In elke teamvergadering is ruimte (op initiatief van de leerkrachten) om incidenten direct te
melden; deze worden direct besproken. Leerkrachten hebben een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.

Bij stap 3 van de piramide treedt het Pestbriefje in werking: Hierbij staat voorop dat de
‘pester’ begrijpt wat de ‘gepeste’ voelt. Het Pestbriefje gaat naar de ouders en ook in de
dossiers van de kinderen.

Bij
geen
verbetering
treedt het protocol
schorsing en
verwijdering in werking*
Bij wederom
grensoverschrijdend gedrag
treedt het Pestbriefje in
werking. Ouders worden op de
hoogte gebracht van het
pestgedrag van hun kind of van
het feit dat hun kind gepest
wordt.

Bij overtreding van de regels, het voortduren van
een ruzie , het blijven wijzen naar een ander of
het niet naleven van afspraken krijgen de
kinderen een waarschuwing: er wordt contact
opgenomen met de ouders.

Leerkrachten corrigeren kinderen en dit leidt tot gedrag dat een
bijdrage levert aan een positieve sfeer; het grensoverschrijdende
gedrag herhaalt zich niet.

*Zie website www.hetkompasteraar.nl
Schematisch overzicht consequenties van onder naar boven bij grensoverschrijdend gedrag.

