Pestbeleid 4e Montessorischool De Pinksterbloem
Protocol
De ondertekenaars van dit protocol verklaren het volgende:
1. Pesten kan een wezenlijk en groot probleem zijn. Uit onderzoek blijkt dat zo’n
350 000 leerlingen in Nederland slachtoffer zijn van pestgedrag. Pesten doet pijn. Pestgedrag
is schadelijk voor kinderen, zowel voor de slachtoffers als voor de pesters. De omvang en
zwaarte van het probleem leiden tot de noodzaak van een aanpak door alle opvoeders van
opgroeiende kinderen, in het bijzonder door de ouders en leerkrachten, maar ook de
overblijfkrachten.
2. Bestuur en directie dienen, om een passend en afdoend antwoord te vinden op het probleem
pesten, uit te gaan van een zo goed mogelijke samenwerking tussen ouders, leerkrachten en
leerlingen gebaseerd op afgesproken beleid dat gericht is op deze samenwerking.
3. Onze school wenst een samenwerking, zoals bedoeld onder 2, ook daadwerkelijk aan te
gaan, te stimuleren en levend te houden.
4. De ondertekenaars van dit protocol verbinden zich daarom het volgende te doen:
 Een aanpak zoals omschreven in het anti pestbeleid: “Pesten doet pijn”.
 Het bewust maken en bewust houden van de leerlingen van het bestaan en de
zwaarte van het probleem.
 Een gerichte voorlichting aan alle ouders van de school.
 Het garanderen van een tweetal contactpersonen op school.
 Het voorzien in - voor iedere persoon aan de school verbonden – toegankelijke,
goede informatie voor leerlingen.
 Het beschikbaar stellen van financiële middelen waarmee scholing van
personeelsleden, lesmateriaal, lezingen en informatie voor kinderen en ouders
bekostigd kunnen worden.
 Het beschikbaar stellen van de opgedane ervaringen aan andere scholen.
 Het uitvoeren van de kanjertraining en de dynamische regels
5. De ondertekenaars verklaren zich bereid tot deelname aan een tussentijdse evaluatie door
de school in het schooljaar 2009-2010. Als het protocol is ondertekend, wordt een afschrift
beschikbaar gesteld aan alle ouders van de school.
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