Pesten is een pest
Pesten is een pest, en daar wil onze school iets aan doen. Zowel preventief als actief.
Een pestvrije school bestaat niet, hierover hoeven we ons geen illusies te maken.
Toch willen we de uitdaging aangaan om op alle manieren pesten te voorkomen en te bestrijden.

Stappenplan pesten
Pesten is een probleem dat zich hoofdzakelijk situeert in de eerste graad. Het preventiebeleid is dan ook vooral gericht op deze eerste graad.
In de tweede en derde graad beperkt het zich tot enkele losstaande gevallen.

Preventie

leerlingniveau
IKS‐leerlingen : eerste
aanspreekpunt

klasniveau
IKS‐leerlingen: regelmatig
gezamenlijke middagactiviteit.
IKS‐leerlingen organiseren
soms, in samenspraak met de
klassenleraar, een extra –
muros‐activiteit voor hun klas,
beide ter bevordering van de
klassfeer.

graadniveau
IKS‐leerlingen organiseren
minstens 1 keer per jaar een
groepsbevorderende activiteit voor
alle leerlingen van de eerste graad
(vb. halloweenfeest, kerstfeest).

schoolniveau
IKS‐leerlingen organiseren activiteiten
tijdens de Vlaamse anti‐pestweek (febr)
voor leerlingen van de eerste graad, deze
activiteiten worden zichtbaar gemaakt
voor alle leerlingen van de school (vb.
ballonnen oplaten tegen pesten, anti‐
pestslogan op IKS‐kasteel, dansen tegen
pesten, vertrouwensspelletjes, …).
Medewerking van de IKS‐leerlingen aan de
organisatie van de eerste schooldag:
onthaal van leerlingen 1ste jaar en nieuwe
leerlingen van andere leerjaren, speelse
kennismaking met de school en met elkaar
voor de leerlingen van het 1ste jaar,
rondleiding van de nieuwe leerlingen van
andere leerjaren.
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Klassenleraar/hulpklassenleraar
als aanspreekpunt.

Lessen leefsleutels (1
lesuur/week): thema pesten
maakt deel uit van het
lessenpakket.
“verbindende communicatie”
via het lessenpakket “Leef!”.

Organisatie van de anti‐pestdag
“Kies kleur tegen pesten”
(oktober).

Mevr. Van De Maele, Broeckx, beide leerlingenbegeleider en aanspreekpunt (werken met no‐blame en verbindende communicatie)
Directie als aanspreekpunt.
Medeleerlingen melden probleem bij IKS‐leerlingen, klassenleraar, directie.

Registratie

Leerling kan probleem melden
bij IKS‐leerlingen, klassenleraar,
directie.
Ouders melden probleem bij
klassenleraar of directie.

Aanpak

Elke melding wordt ernstig genomen en leidt tot het doorlopen van volgende stappen tot het pesten ophoudt.
1. Diegene die gepest wordt, neemt contact op met IKS‐leerlingen, klassenleraar of directie
2. Bespreking van het probleem met leerkracht leefsleutels en /of klassenleraar
3. Bespreking van het probleem in de klas door leerkracht leefsleutels en/of klassenleraar
4. Bespreking van het probleem met de directie en alle betrokkenen (pesters en gepeste) volgens de no‐blame aanpak
a. Eerste gesprek: gepeste ‐ directie
b. Tweede gesprek: pesters (melding aan de ouders via de schoolagenda) ‐ directie
c. Derde gesprek: confrontatie tussen beide partijen o.l.v. de directie om tot een oplossing te komen
5. Sanctionering van de pesters indien het pesten aanhoudt
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