Christelijk College Nassau-Veluwe

Wat te doen bij (cyber)pesten op school

Preventief

Plaagsignaal

Mentor stelt aan het begin van het
schooljaar samen met de leerlingen
menneemt aan het begin
klassenregels op. De regels worden
ondertekend door mentor en
leerlingen. Mentor voert vanaf het
begin acties uit voor een veilig
klassenklimaat.
Mentor gaat binnen
een week in gesprek
met plager(s) en
geplaagde(n) of
schakelt de
juniormentoren in.

Mentor maakt na
een maand een
sociogram van de
klas of de stamgroep
(bijlage 1)

Opgelost
Plagen ontaardt in
pesten

Mentor voert binnen twee weken de volgende acties uit:
1. Gesprek met pester(s) en gepeste(n); afspraken worden gemaakt. Er kan van de noblame
methode gebruik gemaakt worden (bijlage 2)
2. Ouders worden door de mentor op de hoogte gebracht van gemaakte afspraken
3. Bij cyberpesten volgt de mentor het protocol Social Media
4. Mentor noteert afspraken in Magister
(Ernstig probleem: De afdelingsleider wordt direct ingeschakeld en deze grijpt in naar bevinden)

Opgelost. Mentor
houdt het verloop
in de gaten. Ouders
worden ingelicht.
Notitie in Magister.

Niet opgelost. Mentor licht binnen een week de afdelingsleider in. Deze
bepaalt de sanctie voor de pester(s). Gesprek met de ouders. De pester
wordt minimaal 1 dag en maximaal 3 dagen intern geschorst en stelt,
samen met de zorgcoördinator, een handelingsplan op. HP wordt naar
ouders gestuurd ter ondertekening en wordt vermeld in Magister.
Zorg voor gepeste(n) en pester(s) wordt overgedragen aan de
zorgcommissie.
De zorgcommissie bespreekt welke interne of externe hulp er mogelijk is.
Te denken valt aan aanmelding bij een empowermenttraining of
verwijzing via de huisarts naar externe hulpverlening. De mogelijkheden
worden met de ouders en de leerling besproken.

Opgelost.
Zorgcommissie
blijft nog een
aantal maanden
de gepeste(n) en
de pester(s)
volgen.

Niet opgelost. Pester(s) wordt (worden) aangemeld
bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg.
Plaatsing in een Rebound of externe schorsing
behoren dan tot de mogelijkheden.

