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pestprotocol 

Intentieverklaring 

Het antipestprotocol is een officieel document opgesteld door het bevoegd 
gezag. 
Met deze intentieverklaring neemt de school duidelijk stelling tegen pesten.  
Zij verplicht zich om pesten te voorkomen en in voorkomende gevallen aan 
te pakken. 
De schoolleiding draagt dit standpunt uit naar personeel, leerlingen en 
ouders .  
Medewerkers van de school verplichten zich om pestgedrag te signaleren , 
stelling te nemen tegen pesten en in te grijpen . 

 

 

Lessen en gedragsregels 

Wij nemen op het Montessori College Twente pesten uiterst serieus. 

 
Om pesten te voorkomen worden leerlingen met lessen/projecten bewust 
gemaakt van het pestprobleem. 
In de mentorlessen van klas 1 komen de schoolregels en de algemene 
gedragsregels aan de orde. Ook in de daarop volgende leerjaren komt dit 
onderwerp in de mentorlessen opnieuw aan de orde. 

 

Iedereen moet de volgende regels onderschrijven: 

 
 

 
 We sluiten niemand buiten 
 We blijven van elkaars spullen af 
 We luisteren naar elkaar 
 We lachen elkaar niet uit 
 We roddelen niet over elkaar 
 We blijven van elkaar af 
 We spreken elkaar niet aan op ons uiterlijk 
 We bedreigen elkaar niet 
 We schelden elkaar niet uit 
 We geven elkaar geen bijnamen 

 

. 
 

Belangrijke sites: 

 www .schoolenveiliqheid .nl/pesten  

 www .pestweb.nl 

 www.voo .nl 

 

 

 



 

 

 

Voorlichting aan ouders 

 De school informeert ouders over het wat , hoe en waarom van pestgedrag onder 
leerlingen. De school presenteert haar anti-pestbeleid op de site van het MCT en maakt 
duidelijk wat de  school van ouders in dezen verwacht. 

 

 

 
5- sporenaanpak 

Elke vorm van pesterijen wordt door de school direct aangepakt op vijf sporen: 

 

• Hulp voor de gepeste 

• Correctie en hulp voor de pester en  eventueel de meelopers 

• Aandacht voor de sfeer in de groep waar gepest wordt; mobiliseren zwijgende 
middengroep tussen pester en gepeste. 

• De ouders van de gepeste en de pesters en meelopers betrekken bij de 
aanpak en ondersteunen 

• Ondersteuning voor personeel om adequaat pesten aan te pakken. 

 

 

 

 

 

Klachten 

Als ouders en/of leerlingen niet tevreden zijn over de aanpak, beschikt de school 
over een klachtenprocedure , een vertrouwenspersoon en een onafhankelijke 
klachtencommissie, waar leerlingen/ouders hun klacht kunnen indienen . 

 

 

  



   

 

 

Pestprotocol 

      Het pesten is schoolgerelateerd onder schooltijd. 

 De mentor gaat in gesprek met de betrokken leerlingen. Let op: dit gesprek met de 
pester en het slachtoffer altijd eerst apart voeren. 

 Hij/zij maakt altijd melding van het pesten in magister 

 De pester en de gepeste krijgen elk een kaartje mee met het herstelrecht. Wat heeft 
de gepeste nodig van de pester? 

 De mentor stelt de ouders van beide partijen op de hoogte van het pestgedrag. Hij 
attendeert de ouders op het herstelrecht. Hij vraagt ouders hier met hun kind over te 
spreken. 

 De mentor spreekt daarna de pester en de gepeste samen. De vragen op het 
meegegeven kaartje komen aan bod. 

 De mentor controleert het naleven van de gemaakte afspraken.  

 Als het pestgedrag niet stopt volgt na vier weken een tweede gesprek met de 
pester(s) en ook de ouders van de pester(s) zitten bij dit gesprek. Dit gesprek 
voert de mentor altijd met de coördinator leerlingzaken. 

 De pester krijgt vier weken om zijn gedrag aan te passen, tevens kan begeleiding 
ingezet worden om wel tot gedragsverandering te komen.(daar moet een verslag 
van worden gemaakt). 

 De school informeert de politie als er sprake is van strafbare feiten.Te denken valt 
aan laster, smaad, bedreiging. 

 Als het pestgedrag na bovenstaande maatregelen nog niet stopt, legt de 
schoolleiding een tijdelijke schorsing aan de pester(s) op of een andere 
strafmaatregel. 

 Tevens kan hulpverlening ingezet worden om wel tot gedragsverandering te komen.

      (dit komt in het dossier van de leerling) 

 Als na deze maatregelen het pestgedrag niet is gestopt, kan de school overgaan tot 
een definitieve verwijdering ven de pester(s). Hierbij volgt de school het protocol 
schorsing en verwijdering. (Dit komt ook in het dossier van de leerling) 

  



 

 

 

Bijlage: formulieren 

 

• We werken met de methode “herstelrecht”    (we hebben daar kaartjes van.) 

• Checklist  

• Cyberpesten 

  



 

 

Herstelrecht 

We werken op het MCT  vanuit Herstelrecht . We zetten naast de 

stoel van de Rechter die van de Dorpsoudste . Die stelt de vragen: 
 

• Wat is er precies gebeurd? 

• Wie hebben daar schade van ondervonden? 

• Wat moet er gebeuren om die schade te herstellen? 
 

De dorpsoudste is geen detective of jurist die deze vragen gaat 
beantwoorden en de problemen gaat oplossen . Zijn taak en 

verantwoordelijkheid  is het de ruziemakers en 

de mensen die voor hen van belang zijn, bij elkaar zetten, begrip te 

kweken en hun relatie te herstellen . 
 

Herstelrechtvragen : 
 

Slachtoffer Dader 
Deze vragen kunnen jou 

helpen wanneer je schade of 

last hebt ondervonden van 

het gedrag van een ander . 

Als jij wordt aangesproken op jouw 
gedrag, kunnen deze vragen je 
helpen het 

probleem dat je veroorzaakt hebt, op een 

goede manier op te 
lossen. 

Wat is er gebeurd? Wat heb je gedaan? 

Wat ging er door  je heen toen  dit  gebeurde?  Waarom deed je wat  je  deed?  

Welk effect heeft de gebeurtenis op jou  

en je omgeving gehad? 

Hoe denk je nu  over  wat  je gedaan  hebt?  

Wat is het meest nare voor je? Waar heb je het meeste spijt van? 

Wat moet de dader jou aanbieden 

om wat er gebeurd is goed af te kunnen 

ronden en weer met elkaar verder te 

kunnen? 

Wat kun jij doen om de schade die je 

hebt toegebracht te herstellen en weer 

met elkaar verder te kunnen? 

 

  



 
Checklist pesten MCT 

 
 
 Pesten bekend gemaakt aan mentor op:........................... (datum), 

 
door ...........................................(gepeste leerling, ouders gepeste leerling, 
personeelslid, medeleerlingen). 

 

 Coördinator leerlingbegeleiding/ iemand van het zorgteam raadplegen 

 
 Gesprek met gepeste leerling  op………. door………. 

 
 

 wat gebeurt er,  
 wat zijn de gevolgen, 
  wat zijn wensen.  
 afspraken over begeleiding ondersteuning 
 kaartje herstelrecht doornemen 

 

 

 
 Gesprek met de pestende leerling op……. door.............................. .. 

 
  wat gebeurt er,  
 wat zijn de gevolgen, 
  wat zijn wensen.  
 afspraken over begeleiding ondersteuning 
 kaartje herstelrecht doornemen 

 
 

 Ouders informeren en vertellen over het kaartje herstelrecht. 

 
 

 Gesprek met pester en gepeste. De vragen van het kaartje herstelrecht 
volgen. 

 
 
 Coördinator leerlingzaken op de hoogte stellen. 

 

 
 Eventueel begeleiding organiseren voor de gepeste leerling (leelringbegeleider/ zorgco) 

 
 Gesprek met de meeloper(s) en  ouder(s) op . .. . . . . . . . . . . . .door .......................... .. 

 
 

 Vinger aan de pols houden bij gepeste leerling en ouders of het probleem is 
weggenomen. 

 
 

 Check gedrag pesters over een periode van vier weken door .................................... 

 
 Eventueel vervolggesprek met partijen met de coordinator leerlingzaken erbij. 

  



 

 

Wijzigen pesters hun gedrag niet binnen de gestelde termijn, dan schakelt de 
anti pestcoördinator de schoolleiding in. De schoolleiding zegt pesters en hun 
ouders de wacht aan en het protocol schorsing en verwijdering wordt in gang 
gezet. 
Zijn de ouders van de gepeste leerling tevreden over de aanpak van de school? Zo 
nee, willen zij een klacht indienen? Een klacht bij het bestuur? Een klacht bij de 
klachtencommissie? Naar de civiele rechter? Willen de ouders compensatie van (de 
ouders) van de pesters/meelopers? 

 

  



 
Cyberpesten is net pesten, tenminste ... als de pester bekend is ... 

 

1. Gesprek met de gepeste leerling en zijn/haar ouder(s) informeren (mentor); maak 
kopieën van cyberpesterijen. 

 

2. Adviseren (mentor) aan ouders/leerling aangifte te doen van strafbare feiten zoals 
'bedreiging ', 'smaad/laster', 'stalking' . 

 

3. Praktische online-maatregelen  adviseren (mentor) :afzender blokkeren, eigen 
account wijzigen ,ontvrienden, enzovoorts . Laat de site www .Meldknop.nl  zien  

 

4.   Advies (mentor) aan ouders : misstanden kunnen gemeld worden. Meldknop.nl 
heeft vanaf Safer Internet Day (11 februari) de zogeheten "trusted flagger " status . 
Meldknop.nl wordt in Nederland de schakel tussen hulpinstanties en sociale 
platformen als Facebook, lnstagram, Twitter en YouTube. Hiermee kan 
Meldknop.nl uitzonderlijke gevallen van online problemen met hoge prioriteit 
melden bij een van de deelnemende bedrijven . Zo kunnen meldingen van 
identiteitsmisbruik of content waarin wordt gepest met voorrang worden verwijderd. 
De deelnemende partijen zijn overeengekomen  dat content die via Meldknop.nl 
wordt gerapporteerd, met voorrang wordt verwijderd . Het blijft in geval van online 
verspreiding  naar andere platformen of websites erg lastig om 'foute' content te 
beheersen . 

 

5. Als de daders bekend zijn,  gesprek met de pesters en hun ouder(s) confronteren 
met geprinte chats in relatie tot protocol social media  (schoolleiding). Laat hen 

beeldmateriaal verwijderen . 
 

6. (alternatieve) Straf voor de pesters (mentor in samenwerking met schoolleiding) in 
relatie tot protocol social media. Afspraken maken over gedragswijziging pesters 
binnen een termijn van 4 weken. 

 

7. Spreek ook verspreiders aan op hun gedrag (schoolleiding). Laat hen 
beeldmateriaal verwijderen. 

 

8. Feedback op gedrag van de gepeste leerling (mentor). 
 

9. Begeleiding organiseren voor de gepeste leerling 
( leerlingbegeleiding/zorgcoördinator)  

 

10. Relatieherstel pesters-gepeste (mentor). 
 

 
11. Eventueel relatieherstel tussen betrokken ouders van pesters en gepeste 

(schoolleiding/mediator) . 
 

12. Werken aan positief klasklimaat in de klas waar gepest is (mentor eventuee l met 
externe deskundigen), waarbij de 'omstanders' geactiveerd worden. 

 



13. Ouderavond voor alle ouders over pesterijen via social media. 
 

14. Afspraken school-ouders om het smartphone gebruik van hun kind te controleren 
 

15. Vinger aan de pols houden bij gepeste leerling en ouders of het probleem is 
weggenomen (mentor). 

 

16. Beleids- en praktische maatregelen op school om leerlingen bewust te maken van 
verantwoordelijk gebruik van hun smartphone, iPad, enzovoorts. Bijvoorbeeld met 
www.itsuptoyou .nu. 

 

17. Warme en zorgvuldige re-integratie van leerlingen met cyber-schade . 
 

18. Gedrag pesters monitoren (mentor). Wijzigen zij hun gedrag binnen de gestelde 
termijn?  Zo niet dan zegt de schoolleiding pesters en hun ouders de wacht aan en 
wordt het protocol schorsing en verwijdering in gang gezet. 

 
 

 
  



 
Bij onbekende pester 

1. Gesprek met de gepeste leerling en zijn/haar ouder(s) informeren (mentor); maak 
kopieën van cyberpesterijen.  

2. Adviseren (mentor) aan ouders/leerling om aangifte te doen van strafbare feiten 
zoals 'bedreiging ', 'smaad/laster' , 'stalking' .  

3. Praktische online-maatregelen  adviseren (mentor): afzender blokkeren , eigen 
account wijzigen, ontvrienden, enzovoort.  

4. Advies (mentor) aan ouders: misstanden kunnen gemeld worden . Meldknop.nl 
heeft vanaf Safer Internet Day (11 februari) de zogeheten "trusted flagger " status . 
Meldknop.nl wordt in Nederland de schakel tussen hulpinstanties en sociale 
platformen als Facebook , lnstagram, Twitter en YouTube . Hiermee kan Meldknop 
.nl uitzonderlijke gevallen van online problemen met hoge prioriteit melden bij een 
van de deelnemende bedrijven. Zo kunnen meldingen van identiteitsmisbruik of 
content waarin wordt gepest met voorrang worden verwijderd . De deelnemende 
partijen zijn overeengekomen dat content die via Meldknop.nl wordt gerapporteerd, 
met voorrang wordt verwijderd. Het blijft in geval van online verspreiding naar 
andere platformen of websites erg lastig om 'foute' content te beheersen.  

5. Als er via het schoolnetwerk gepest wordt speurt de systeembeheerder naar 
mogelijke dader(s) eventueel via http://www.haltabuse.org/help/  
headers/index.shtml  van toepassing op pesten via smartphone . Vraag advies 

van een digital rechercheur bij de  politie.  

6. Spreek verspreiders die bekend zijn, aan op hun gedrag (schoolleiding). Laat hen 
beeldmateriaal verwijderen.  

7. Feedback op gedrag van de gepeste leerling (mentor).  

8. Begeleiding organiseren voor de gepeste leerling.  

9. Werken aan positief klasklimaat in de klas waar gepest is (mentor eventueel met 
externe deskundigen), waarbij de 'omstanders' geactiveerd worden.  

10. Ouderavond voor alle ouders over pesterijen in cyberspace .  

11. Afspraken school-ouders om smartphone gebruik van hun kind  te controleren .  

12. Vinger aan de pols bij gepeste leerling en ouder of het probleem is weggenomen.  

13. Beleids- en praktische maatregelen op school om leerlingen bewust te maken van 
verantwoordelijk gebruik van hun smartphone, iPad, enzovoorts . Bijvoorbeeld met 
www.itsuptoyou .nu.  

14. Warme en zorgvuldige re-integratie van leerlingen met cyber-schade. 

http://www.haltabuse.org/help/
http://www.haltabuse.org/help/


  



 


