Quick scan pestbeleid
Wilt u bij onderstaande vragen aankruisen welke score
het meest van toepassing is?

Curatief
leerkrachten spreken de pester aan
de leerkrachten voorkomen gezichtsverlies bij de pester
de middengroep wordt betrokken bij het pesten
signalen van ouders komen makkelijk bij leerkrachten
signalen van leerlingen komen makkelijk bij leerkrachten
het team ondersteunt elkaar bij het nemen van
maatregelen tegen pesters
de gepeste leerlingen worden beschermd tegen pesters
de gepeste leerlingen worden weerbaar gemaakt
de zwijgende meerderheid wordt betrokken
ouders van gepesten en pesters worden betrokken
er wordt snel en adequaat ingegrepen bij pesten

Preventief
in de jaarplanning zijn verschillende preventieve
activiteiten opgenomen
alle betrokkenen (ouders, leerlingen, leerkrachten) krijgen
voorlichting
er is regelmatige communicatie met ouders over
pestbeleid
de ouders krijgen op ouderavonden of d.m.v.
schoolbulletins informatie over pesten
de directie nodigt de vertrouwenspersoon regelmatig uit
i.v.m. rapportage over pesten
incidenten worden geregistreerd
de wijkagent heeft zitting in het ZAT/zorgteam
de leerkracht stelt samen met de klas omgangsregels op
in de klas kijken/lezen leerlingen naar video’s/boeken over
pesten
er zijn regelmatig gesprekken over geweld, agressie,
pesten in de klas
jaarlijkse meting d.m.v. het afnemen van de Pesttest, een
sociogram of de schoolvragenlijst
(nieuwe) leerkrachten krijgen een training in signaleren en
aanpakken van pesten
het pestprotocol hangt op een zichtbare plek

zeer mee oneens
1
2
3

zeer mee oneens
1
2
3

zeer mee eens
4
5

zeer mee eens
4
5

Beleid
de school heeft een visie over pesten
er is een koppeling van pesten met het schoolbeleid,
pedagogisch klimaat
de school heeft een pestprotocol
leerkrachten weten hoe zijn kunnen ingrijpen
leerkrachten zijn vaardig in het voeren van gesprekken
met gepeste, pester, ouders
leerkrachten hebben materiaal om in te zetten tijdens de
lessen over pesten
er is een budget voor materiaal, activiteiten, scholing
leerkrachten weten wat er van hun wordt verwacht als het
gaat om aanpak van pesten
medewerkers zijn in staat om pestgedrag te signaleren
er is samenwerking tussen leerkrachten, ouders en
leerlingen
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