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Klaar voor je volgende stap! 

Pesten komt helaas op ieder school voor, niet alleen fysiek, materieel of mentaal, maar ook digitaal, 
ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en serieus aanpakken. Voor de aanpak 
hebben we een protocol met als doel dat alle leerlingen zich op DURV! veilig voelen, zodat zij zich 
optimaal kunnen ontwikkelen.  
 
Onze basisregel is: Doe niets bij een ander wat jezelf ook niet prettig vindt.  
 
Indien pestgedrag zich voordoet, hanteren we de volgende stappen: 

1. Een leerling die geconfronteerd wordt met pestgedrag meldt dit bij de leerkracht of de 
directie, eventueel samen met zijn ouders/verzorgers.  

2. De leerkracht/ directie brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderend gesprek en 
probeert door afspraken te maken de pesterij op te lossen. De leerkracht/ directie evalueert 
de afspraken aanvankelijk dagelijks en vervolgens, als het goed gaat, met grotere 
tussenpozen.  

3. Bij herhaaldelijk pestgedrag: 
- Overlegt de leerkracht/ directie met de intern-begeleider en/of gedragsspecialist 
- Vraagt de leerkracht/ directie de ouders nadrukkelijk om medeverantwoordelijkheid om 

een einde aan de pesterijen te maken 
- Bespreekt de leerkracht/ directie de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de groep en 

maakt met de groep afspraken om het pestprobleem te stoppen.  
4. Alle afspraken en interventies worden vastgelegd in Esis en op papier ondertekend door de 

ouders. 
 

N.B. in extreme gevallen kan een leerling geschorst of verwijderd worden. Zie protocol schorsing/ 
verwijdering van Tabijn.   
 
Om pestgedrag te voorkomen zetten wij preventief de methode Kwink in voor sociaal emotioneel 
leren en verzorgen wij lessen mediawijsheid waaronder Whatshappy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


