Pestprotocol Rembrandt College
“Stop pesten, begin bij jezelf!”

Waarom een pestprotocol?
Veiligheid op school is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen leren. Pesten
zorgt ervoor dat je je niet veilig voelt op school. Daarom wordt pesten op het
Rembrandt College niet getolereerd. Gelukkig wordt er op het Rembrandt College
weinig gepest. Maar elke pester is en blijft er één te veel. Daarom hebben we een
protocol gemaakt. Hiermee willen we ervoor zorgen dat iedereen weet wat pesten is
en hoe de school ermee omgaat.
Wat is pesten?
Op het Rembrandt College wordt onder pesten verstaan:

Alle vormen van fysieke- en verbale agressie (ook via multimedia en sociale
media), bewust toegebrachte materiële schade, bedreiging, afpersing en
aansturing op sociale isolatie.
Pesten wordt niet gepikt!
Pesten wordt op het Rembrandt College niet gepikt. School, ouders, pester én
degene die gepest wordt, lossen dit sámen op. Hiervoor zijn heldere afspraken én
sancties vastgelegd die je verderop in dit protocol kunt lezen.
Hieronder lees je precies wat we van jou als leerling verwachten.
Wat kun je doen als je gepest wordt?
•

Blijf er niet mee rondlopen;

•

Vertel het aan je mentor of iemand anders binnen school die je vertrouwt;

•

Er wordt altijd serieus naar jou geluisterd;

•

De school zal er alles aan doen om het pesten te stoppen.
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Wat doet school als jij pest?
•

Alle medewerkers van het Rembrandt grijpen in wanneer ze zien pesten, daarvan
op de hoogte worden gebracht of daar een sterk vermoeden van hebben.

•

De mentor wordt steeds ingeschakeld wanneer pesten voorkomt.

•

Voor de pester(s) volgt altijd een gesprek met de mentor.

•

Elke pestsituatie moet worden hersteld. Hiervoor moet je een ‘Herstelcontract
pesten’ ondertekenen.

•

Je ouders worden hiervan op de hoogte gebracht en moeten eveneens
ondertekenen.

•

Degene die je gepest hebt, moet je een excuusbrief schrijven.

•

Materiële schade moet je altijd vergoeden.

•

Mee-pesten, opstoken en buitensluiten is ook pesten!

•

Wanneer je niet ophoudt met pesten, heb je jezelf blijkbaar niet onder controle.
Je hebt dan hulp nodig. School kan je verplichten om deel te nemen aan een
sociale vaardigheidstraining. Vanzelfsprekend moeten je ouders deze training
betalen.

•

Als alle bovenstaande maatregelen zijn geprobeerd zonder resultaat, dan kunnen
we ervoor kiezen om de politie in te schakelen en je van school te verwijderen.

Wat kun je zelf doen tegen pesten?
•

Supergoed dat je in actie wilt komen! Pestgedrag is namelijk niet alleen de
verantwoordelijkheid

van

de

volwassenen, ook

als

leerling heb je

de

verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een prettige sfeer binnen de school.
•

Meld het pesten altijd aan je mentor. Dat is geen klikken, maar meehelpen het
voor iedereen leuk te laten zijn bij ons op school.

•

Vertel je vrienden wat je ervan vindt als je merkt dat iemand gepest wordt;

•

Laat merken dat je het gedrag van de pester afkeurt;

•

Laat dat ook merken aan de meelopers;

•

Vecht of scheld niet terug. Maak je niet schuldig aan dezelfde dingen;

•

Laat aan het slachtoffer merken dat jij pesten niet fair vindt;

•

Geef het slachtoffer het idee dat niet de hele klas meepest.
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Wat kun je doen als anderen willen dat je meepest?
•

Durf uit te komen voor je eigen mening en laat je niet gebruiken door pesters om
mee te pesten. Stel de pester voor om iets anders te gaan doen.

Wat kunnen je ouders doen?
De school wil samenwerken met ouders om pesten tegen te gaan. Wanneer je
ouders signalen opvangen over pesten, over gepest worden of horen vertellen dat
anderen gepest worden, is het heel belangrijk dat de school dit te horen krijgt.
Ouders kunnen hiervoor altijd contact opnemen met de mentor. De mentor neemt
dan contact op met de ouders van een leerling die gepest wordt. Bovendien worden
de ouders van pester(s) altijd op de hoogte gebracht van het gedrag van hun kind.
De pester moet de situatie met behulp van een herstelcontract herstellen. Verderop
in dit boekje vind je het ‘Herstelcontract pesten’ dat hiervoor gebruikt moet worden.
Wat kan je mentor doen?
Als je mentor merkt dat er gepest wordt, reageert deze meteen zodat de pester(s)
ophoud(t)(en) en erger voorkomen kan worden.
•

Je mentor maakt de pester(s) duidelijk dat pesten op het Rembrandt College niet
mag.

•

Je mentor houdt zo snel mogelijk een gesprek met de pester(s) én de gepeste
leerling.

•

Eventuele

verdere

maatregelen

worden

door

de

leerlingbegeleider

in

samenspraak met de ondersteuningscoördinator genomen.
•

Na 14 dagen volgt een gesprek waarin bekeken wordt of de situatie zich heeft
genormaliseerd.
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Herstelcontract Rembrandt College
“Stop pesten, begin bij jezelf!”

Omdat ik ____________________ (naam leerling) op een onacceptabele manier ben
omgegaan met _____________________ (naam pestslachtoffer) zal ik op geen enkele
manier dingen zeggen of doen die _________________ (naam pestslachtoffer) kunnen
kwetsen, zal ik hem/haar niet meer pesten en met rust laten zodat hij/zij zich weer
veilig voelt binnen- en buiten school.
Ik zal om te laten zien dat ik het meen, een serieuze excuusbrief schrijven aan
__________________ (naam pestslachtoffer) waarin ik beloof te stoppen met pesten.

Op _____________________ (datum) wordt in de grote / kleine pauze (aangeven in
welke pauze het gesprek plaatsvindt), nagegaan of de situatie naar behoren is hersteld.

Veenendaal, .. / ../ 20..
Voor akkoord:

Voor akkoord:

handtekening leerling

handtekening mentor

Ter kennisneming:
handtekening van de ouders

Oordeel over uitvoering van het contract:


goed uitgevoerd



niet goed uitgevoerd

Een kopie van dit herstelcontract wordt bewaard in de mentormap van de pester.
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