Pestprotocol voor kinderen
De belangrijkste regel van het pesten is: Word je gepest, praat er thuis en
op school over. Je mag het niet geheim houden!
Onze schoolregels gelden voor iedereen:
- Iedereen mag meedoen, we sluiten niemand buiten.
- Je vraagt het als je iets van een ander kind wilt lenen.
- Je noemt elkaar bij de naam.
- Je accepteert een ander zoals deze is en hoe hij of zij eruit ziet.
- We zijn aardig tegen nieuwe kinderen die op school komen.
- Je bent altijd eerlijk.
- Je blijft van elkaar af.
- Je laat elkaar met rust en bemoeit je met je eigen zaken, je kiest nooit
zomaar partij voor iemand.
- Als je zelf ruzie hebt, praat het eerst zelf uit. Lukt dat niet, dan zeg je
het tegen de juf of meester.
- Als je vindt dat jijzelf, of een ander kind uit de klas gepest wordt, dan
zeg je dat tegen de juf of de meester. Dat is geen klikken!
Deze regels gelden op school, op het schoolplein, in de gymzaal, als we
met school op weg zijn.
AANPAK VAN DE RUZIES EN PESTGEDRAG IN VIJF STAPPEN:

STAP 1:
Je zegt “ stop, hou op, ik vind het vervelend dat je……..”
STAP 2:
Je probeert er eerst zelf (samen) uit te komen.
STAP 3:
Op het moment dat één van de leerlingen er niet uitkomt gaat deze
leerling naar een meester of juf
STAP 4:
De leerkracht praat met alle kinderen die er bij betrokken zijn.
STAP 5:
Als het pesten vaker voorkomt praat de juf of meester ook met je ouders.
Als het pesten door gaat volgen er maatregelen:
- je praat (na schooltijd) met de juf of meester of
- je mag niet naar buiten in de pauze of
- je moet op school blijven tot de andere kinderen naar huis zijn of
- je moet een verhaal schrijven over pesten of
- je spreekt met de juf of meester af wat er in je gedrag moet
veranderen of
- we vragen hulp van iemand buiten de school of
- je gaat voor een poosje naar een andere klas of school of
- je kunt niet meer bij ons op school blijven

	
  

