Pestprotocol
Veiligheid op Houtens
Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen,
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1. Inleiding
In dit document staan alle afspraken en maatregelen van Houtens, om de veiligheid voor
leerlingen en medewerkers op Houtens te kunnen realiseren. Houtens verwacht van alle
leerlingen en medewerkers dat ze actief een bijdrage leveren aan een veilig schoolklimaat.
We doen dit vanuit de volgende kernwaarden:
•

Ieder mens binnen onze school is van waarde

•

Ieder mens is aan elkaar gelijkwaardig

•

Ieder mens is van betekenis voor de ander

•

Ieder mens heeft recht op perspectief
Een gevoel van veiligheid, in en rond de school, is van groot belang voor leerlingen en
medewerkers. Wanneer een kind zich zeker en veilig voelt op school kan hij maximaal
presteren.
2. Wet Sociale Veiligheid op school
Op 1 augustus 2015 is de wet: Sociale veiligheid op school in werking getreden. In deze wet
wordt de verantwoordelijkheid, de monitoring en een vast aanspreekpunt met betrekking tot
veiligheid geregeld. In dit protocol wordt beschreven hoe Houtens invulling geeft aan deze
wet.
3. Verantwoordelijkheid
Houtens is verantwoordelijk voor een veilig schoolklimaat. Instrumenten die hiervoor worden
gebruikt zijn de leefregels en dit pestprotocol. De begeleidingsstructuur van mentoren,
teamcoördinatoren, pedagogisch medewerker, veiligheidscoördinator en
ondersteuningsteam is zo ingericht dat leerlingen altijd en laagdrempelig kunnen aangeven
als ze zich niet veilig voelen.
4. Monitoring
Monitoring van de veiligheidsbeleving van leerlingen gebeurt door jaarlijkse afname van de
School Vragen Lijst, de SVL. Onderdeel van deze vragenlijst is het sociaal welbevinden van
een leerling. Op de gebieden ‘plezier op school’, ‘sociaal aanvaard voelen’ en ‘relatie met
leerkrachten’ worden vragen gesteld, zodat een duidelijk beeld ontstaat van de ervaren
veiligheid op school. De uitkomsten van de SVL (op naam van leerlingen) worden door het
ondersteuningsteam besproken met de mentoren, pedagogisch medewerker,
veiligheidscoördinator en teamcoördinatoren. Daarnaast wordt er jaarlijks een
tevredenheidsonderzoek onder leerlingen afgenomen. Thema’s binnen dit onderzoek zijn
ervaren veiligheid en pestgedrag op Houtens. Uitkomsten worden gebruikt om beleid te
evalueren, te toetsen en bij te stellen. De uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken
worden besproken in de schoolleiding en gepubliceerd op Vensters voor Verantwoording
VO.

5. Vast aanspreekpunt voor veiligheid
Op Houtens heeft iedere medewerker verantwoordelijkheid met betrekking tot veiligheid.
Iedereen heeft daar zijn eigen rol en taak in. De mentor is altijd het eerste aanspreekpunt
voor leerling en ouders. De mentor kent de leerling het beste en weet hoe te handelen bij
signalen van onveiligheid. Een aantal collega’s hebben veiligheid in hun takenpakket.
Hieronder een omschrijving van de verschillende rollen en taken.
5.1 Veiligheidscoördinator
De veiligheidscoördinator is geworven en benoemd nadat de wet sociale veiligheid op school
was aangenomen. De volgende taken en verantwoordelijkheden horen bij deze rol:
- coördineren van verschillende activiteiten met betrekking tot veiligheid en de monitoring
van de effecten daarvan, waaronder het inzetten van het pestprotocol. De
veiligheidscoördinator stemt haar handelen altijd af met de mentor.
- gevraagd en ongevraagd adviseren van teams en schoolleiding om veiligheid op school
te vergroten;
- naast mentor en pedagogisch medewerker een aanspreekpunt voor leerlingen die zich
door pest- of ander negatief gedrag niet veilig voelen;
- meedenken met mentoren en andere collega’s als er sprake is van onveilig gedrag;
- zorgdragen voor herstel en oplossingen met betrekking tot pesten en andere conflicten
tussen leerlingen als mentor en pedagogisch medewerker er niet uitkomen
5.2 Pedagogisch medewerker
De pedagogisch medewerker is onderdeel van het OOP en heeft geen lesgevende taak. De
pedagogisch medewerker is waar mogelijk aanwezig in vrije situaties om snel te kunnen
interveniëren bij (mogelijk) onveilig gedrag. De pedagogisch medewerker is in staat om
vroegtijdig onveilig gedrag te signaleren en kan hierover gesprekken voeren met leerlingen
en collega’s. Door zichtbaar aanwezig te zijn en leerlingen te coachen op hun zelfoplossend vermogen wordt waar mogelijk onveilig gedrag voorkomen of tijdig opgelost. De
pedagogisch medewerker werkt samen met de mentoren, de teamcoördinatoren en de
veiligheidscoördinator. De pedagogisch medewerker vervult een voorbeeldfunctie naar
collega’s in het aanspreken van leerlingen en het voeren van oplossende gesprekken. De
pedagogisch medewerker kent de ondersteuningsstructuur van de school en draagt zorg
voor tijdige doorverwijzing naar andere functionarissen. De pedagogisch medewerker stemt
zijn/haar handelen altijd af met de mentor.
5.3 Vertrouwenspersonen
Op Houtens zijn twee vertrouwenspersonen actief. Daarnaast is er een externe
vertrouwenspersoon aan de school verbonden. Als een leerling een klacht heeft over de
school, andere leerlingen of medewerkers kan hij/ zij naar de vertrouwenspersoon. De
vertrouwenspersonen komen in beeld als ouders of leerling een klacht niet via de mentor, of
andere medewerkers kunnen oplossen. De vertrouwenspersonen zijn goed op de hoogte
van de klachtenregeling en kunnen in overleg met leerling en evt. ouders bespreken hoe de
klacht naar tevredenheid kan worden opgelost. Ook verwijzen de vertrouwenspersonen door
naar anderen in de school als dat nodig is. De vertrouwenspersonen kunnen de externe
vertrouwenspersoon inschakelen als de situatie daarom vraagt. Signalen van pesten en
onveilig gedrag bespreekt de vertrouwenspersoon met de veiligheidscoördinator, zo nodig
anoniem, waarna wordt vastgelegd wie welke interventie uitvoert.

5.4 Overzicht functionarissen
Functionaris

Beschrijving
Veiligheidscoördinator
Coördineren van verschillende
activiteiten met betrekking tot veiligheid en
monitoring van de effecten

-

Adviseren van teams en schoolleiding
om veiligheid op school te vergroten
Meedenken met mentoren en collega’s
bij onveilig gedrag leerlingen

-

Aanspreekpunt voor leerlingen die zich
door pestgedrag onveilig voelen

Pedagogisch
medewerker

-

-

-

Vertrouwenspersoon

-

-

Contactgegevens
Floor Puit
floorpuit@mijnhoutens.nl
Tijdens haar verlof tot 01-122018:
Wida van Doorn
widavandoorn@mijnhoutens.nl

Aanwezig in vrije situaties om snel te kunnen
interveniëren bij (mogelijk) onveilig gedrag.
Wida van Doorn
Vroegtijdig onveilig gedrag signaleren en
hierover gesprekken voeren met leerlingen
widavandoorn@mijnhoutens.nl
en collega’s.
Zichtbaar aanwezig zijn en leerlingen
coachen op hun zelf- oplossend vermogen
Vervult een voorbeeldfunctie naar collega’s
in het aanspreken van leerlingen en het
voeren van oplossende gesprekken.
Kent de ondersteuningsstructuur van de
school en draagt zorg voor tijdige
doorverwijzing naar andere functionarissen.
aanspreekpunt voor klachten van leerlingen
als andere medewerkers de klacht niet
kunnen oplossen.
Overlegt met veiligheidscoördinator bij
onveilig gedrag en pestsituaties
Handelt zelf klachten af of verwijst naar
juiste personen
Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan
de schoolleiding naar aanleiding van
besproken klachten

Bart Laureij
bartlaureij@mijnhoutens.nl
Aletta Bentley
alettabentley@mijnhoutens.nl

5.5
Leerling mentoren
Sinds het schooljaar 2016-2017 werkt Houtens met inzet van leerling mentoren.
Alle brugklassen krijgen 1 of 2 docentmentor(en) en 2 leerling mentoren. Deze leerling
mentoren zijn afkomstig uit de 3e klas en solliciteren voor deze rol.
Zij zijn als het ware de extra ogen en oren van de docentmentor en ondersteunen de
docentmentor bij het begeleiden van de brugklas.
Om hun brugklas goed te kunnen begeleiden
krijgen zij gedurende het schooljaar 4 trainingen
in verschillende onderwerpen. De week daarna
geven zij tijdens het mentoruur een les in dit
onderwerp aan hun eigen brugklas.
Onderwerpen als Groepsproces, Pesten en
Studievaardigheden zullen aan bod komen.
Naast deze mentorlessen spelen de leerling
mentoren een belangrijke rol tijdens de
introductiedagen en zullen zij ingezet worden
tijdens anderen activiteiten met hun mentorklas.
Foto: Leerling mentoren schooljaar 2017-2018
Bijvoorbeeld tijdens verschillende vieringen of
uitjes met de klas.
6. Pedagogisch platform
Verschillende functionarissen houden zich bezig met een veilig schoolklimaat. Het is
belangrijk dat deze mensen elkaar op regelmatige basis ontmoeten om ervaringen uit te
wisselen, trends te herkennen en passende interventies of wijzigingen in aanpak kunnen
bespreken. Om deze reden is vanaf schooljaar 2015-2016 het pedagogisch platform actief.
In dit platform wordt 3 x per jaar besproken hoe het met het schoolklimaat gesteld is, hoe de
onderlinge samenwerking verloopt en welke interventies ingezet zijn of nog moeten worden.
Het pedagogisch platform staat onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding.
Aanwezigen zijn:
- Veiligheidscoördinator
- Pedagogisch medewerker
- Vertrouwenspersonen
- Vertegenwoordiging van schoolleiding
7. Rol van de groep
Binnen de groep waarin de gepeste leerling hoort (klas / klas overstijgende groep), zijn in
principe 4 vormen van gedrag te onderscheiden:
- Leerlingen die mee pesten om er zelf op een of andere manier voordeel mee te
behalen
- Leerlingen die mee pesten omdat ze bang zijn zelf gepest te worden
- Leerlingen die niet mee pesten maar die niets doen om een einde te maken aan het
pesten (de omstanders)
- Leerlingen die voor de gepeste opkomen.
Vaak weten leerlingen in een groep dat er gepest wordt maar vinden ze het moeilijk dit aan
een volwassene te vertellen. Om ervoor te zorgen dat deze zwijgende groep leerlingen actief
wordt bij het stoppen van het pesten, is het belangrijk dat zij het normaal gaan vinden
pestgedrag te melden bij hun mentor.

8. Rol van de mentor
De rol van de mentor is op Houtens van groot belang om pesten tegen te gaan en daar waar
nodig vroegtijdig te stoppen.
Elke klas heeft een mentor. Sommige klassen zelfs 2. Zij zijn de spil voor de begeleiding van
hun leerlingen. De mentor is degene die het meest direct met de leerlingen contact heeft en
hun ontwikkelingen en vorderingen volgt. De mentor is dan ook het eerste aanspreekpunt
voor de leerlingen en ouders van een klas. De mentor speelt een belangrijke rol als het om
een veilig schoolklimaat gaat.
9. Digitaal pesten
Digitaal pesten (cyberpesten) is het kwetsen of bedreigen van personen via social media.
Digitaal pesten is anoniemer dan in real life pesten. De pesters voelen zich veilig,
onbereikbaar, waardoor ze weinig terughoudend zijn. Digitaal pesten is meestal directer en
harder dan “gewoon” pesten. Omdat pester en de gespeste niet in direct contact met elkaar
staan , verschuiven grenzen en gaat de pester verder doordat hij zich niet geremd voelt.
Digitaal pesten kan zo ver gaan dat er sprake is van een strafbaar feit. Houtens zal dan het
advies doen om aangifte te doen bij de politie.
Denk bij strafbare feiten aan:
 Het gebruiken en plaatsen van foto’s zonder toestemming
 Dreigtweets. Voor de wet blijft bedreigen via social media een serieus strafbaar feit
 Compromitterende foto’s en filmpjes (naaktfoto’s en –filmpjes)
 Laster en smaad (oftewel het opzettelijk aantasten van iemands goede naam)
 Identiteitsfraude: de identiteit van een ander persoon online stelen, gebruiken en/of
misbruiken is strafbaar.
 Kinderporno: Het maken, versturen en doorsturen van seksueel getinte foto’s en
video’s is strafbaar. Zowel de maker als de ontvanger zijn vanaf hun 12e jaar
strafrechtelijk te vervolgen voor het maken, bezitten, en verspreiden van kinderporno.
Ook seksueel getinte handelingen voor de webcam zijn strafbaar.
De te ondernemen stappen bij Digitaal pesten zijn hetzelfde als bij “gewoon” pesten.
Maak bij een melding van Digitaal pesten gebruik van bijlage 2 stappenplan Pestprotocol.

9..1 Tips aan de gepeste leerling
1. Vat niet alles direct persoonlijk op. Als het pesten komt van mensen die je niet kent, vat
scheldpartijen en beledigingen dan niet persoonlijk op. De anonimiteit van internet maakt dat
mensen gemakkelijker gaan schelden.
2. Negeer pest-/berichten/apps/chats. Je kunt het beste niet reageren op haatberichten.
Negeren is vooral belangrijk bij het begin van pesten. Pesters willen vaak aandacht.
3. Zorg ervoor dat je jouw “digitale” vrienden kent. Zorg ervoor dat je al jouw “digitale”
vrienden ook echt kent. Voeg niet zomaar iedereen toe die vrienden met jou wil zijn op social
media. Pas jouw privacy instellingen op social media aan. Zorg ervoor dat alleen “echte”
vrienden jouw profielen kunnen bekijken.
4. Bewaar de berichten. Vertel leerlingen hoe ze dat kunnen doen (screenshots maken,
berichten bewaren enz.)
5. Blokkeren van de afzender. Leg de leerling zo nodig uit hoe hij de afzender kan
blokkeren.
6. Probeer de anonieme dader op te sporen. Soms is de dader op te sporen door uit te
zoeken via welke laptop het bericht is verzonden. Het is mogelijk om via het IP adres te
achterhalen wie het bericht heeft verzonden.

10. Stappenplan Pestprotocol

11 Interventie: “No-Blame Methode””
De No- Blame methode zegt het al: geen schuld. Deze methode legt niet de nadruk op het
straffen van de pester(s). Bij de No-Blame methode wordt ingezet op de toekomst en de hulp
die ook pesters kunnen bieden als probleemoplossers. De methode is gericht op het
ontwikkelen van empathie voor het slachtoffer en het delen van verantwoordelijkheid voor de
gevolgen. In feite zijn er bij pesten alleen maar slachtoffers.
De methode kent een aantal stappen:
Stap 1
De mentor voert een gesprek met de gepeste leerling. Tijdens dit gesprek probeer je zoveel
mogelijk te achterhalen van welk pestgedrag de leerling last heeft en wie de pesters zijn.
Probeer te achterhalen wie de “ergste” pesters zijn en wie volgens de gepeste leerling de
‘sterke’ leerlingen zijn. Dat zijn leerlingen die niet pesten en een positieve invloed hebben in
de groep.Je brengt de situatie zo goed mogelijk in kaart.
Vervolgens vertel je de leerling wat je wilt gaan doen om het pestgedrag aan te pakken. Je
vraagt vertrouwen deze aanpak uit te voeren. Daarnaast vraag je de leerling dit ook thuis te
bespreken. Pas nadat je contact hebt gehad met thuis, ga je van start.
Bespreek ook met de gepeste leerling welke volwassene mogelijk de pesterijen gezien heeft
/ gezien zou kunnen hebben. Bijv. een conciërge tijdens de pauze. Op deze manier blijft de
gepeste leerling buiten schot en kun je de pesters confronteren met het verhaal wat je hebt
via een collega.
Stap 2
Nav het gesprek maak je een groepje van 6 tot 8 leerlingen die je uitnodigt voor een
gesprek. De pesters zijn daarbij in de minderheid. Je geeft aan dat je je zorgen maakt om 1
van de leerlingen uit de groep. Je hebt een melding gehad van de conciërge (of een andere
collega) die pestgedrag heeft gezien.
Je geeft aan dat de gepeste leerling na lang aandringen heeft verteld zich inderdaad gepest
te voelen. Je legt de nadruk erop dat je hier erg van geschrokken bent.
Je beschrijft hoe de gepeste leerling zich voelt en dat hij / zij bijna niet meer naar school
durft. Dat kan toch niet de bedoeling zijn! Leg de nadruk op de verantwoordelijkheid van de
groep om voor elkaar te zorgen binnen school.
Vraag de groep of zij weten over wie dit kan gaan. Je kunt ervan uit gaan dat de gepeste
leerling genoemd wordt. Je vraagt de groep zich te verplaatsen in de gepeste leerling.
Je vraagt de groep om hulp: “Wat kunnen we voor deze leerling doen om ervoor te zorgen
dat hij/zij zich niet meer gepest voelt?”
Je vraagt alle uitgenodigde leerlingen op deze vraag te reageren met een voorstel. Specifiek:
wat ga jij doen? Je noteert wat de leerlingen beloven en je geeft aan dat je de leerlingen over
een week individueel zal uitnodigen om te vragen hoe het gaat.
Stap 3
Je informeert na enkele dagen bij de “gepeste” leerling hoe het gaat. Na ongeveer 2 weken
roep je het groepje geselecteerde leerlingen op. Je vraagt iedere leerling individueel naar
zijn/haar ervaringen. Deze stap herhaal je na 3 weken. Het pesten is vrijwel altijd gestopt. De
sociale controle van de niet-pesters heeft effect.
Bron: Handboek Positieve groepsvorming van Maya Bakker-De Jong en Ivo Mijland

Leefregels Houtens

Bijlage 1

Waar mensen leven, zijn regels nodig. Op Houtens kiezen we voor weinig regels, maar we gedragen ons
volgens de weinig regels die we hebben. Zo krijgen we een goede en positieve sfeer
Dit zijn de regels en dit verwachten we dus van elkaar…


Respect en eerlijkheid voor mens, materiaal en omgeving ; ga om met de ander zoals je graag wilt
dat er met jou omgegaan wordt



Je komt op tijd en hebt schoolspullen voor elkaar



Jas en pet (e.d.) leg je in je kluis zodra je op school komt en haal je er uit als je naar huis gaat



Mobiele telefoons in de klas zijn niet toegestaan. Leerlingen hebben hun telefoon in hun kluisje. Als
de leerling tijdens de les zijn/haar telefoon in het kluisje moet leggen wordt een te-laat briefje
gehaald (met als gevolg de dag erna om 8.00 uur melden).



Foto’s en filmpjes maken mag alleen met toestemming van de docent



Eten en drinken mag buiten, in de aula en alleen in pauzes



In de pauzes blijven we met elkaar op het terrein van de school, in aula of buiten



De ruimte van de kluisjes is alleen bedoeld voor halen en brengen



Leerlingen en personeel zorgen voor rust, plezier en veiligheid in Houten

Dit willen we niet…


Houtens is vrij van wapens, gokken, roken, drugs, alcohol, vuurwerk, energiedrankjes en- voedsel
zoals chips, zoutjes, pepernoten en kauwgom



Rommel in en om de school



Pesten (laat je mentor weten wat er speelt)



Het niet luisteren naar en niet opvolgen van wat personeel van je vraagt



Verkeerd gebruik van foto’s en fimpjes en social media



Onrust, geweld en agressie

Als het goed gaat… … dan hebben we een geweldige schooltijd met elkaar waar we allemaal, leerlingen
en personeel, heel erg lang plezier van hebben !
Als het een keer fout gaat… We zijn mensen, we zijn niet perfect, we mogen fouten maken. We gaan er
van uit dat je leert van je fouten. Maar we gebruiken wel maatregelen bij het niet naleven van de regels.
Soms moet je buiten de lessen e.d. op school komen, soms spreken we met ouders/verzorgers, soms
bepaalt de docent wat je moet doen. Binnen Houtens vertrouwen en respecteren we elkaar, maar we
spreken elkaar absoluut aan op gedrag en het nemen van maatregelen hoort ook bij het met elkaar leven en
leren

Bijlage 2

Bijlage 3

Leidraad voor een gesprek met de gepeste leerling, zie Handboek positieve
groepsvorming blz. 127 e.v.: meerzijdige partijdigheid.
Feiten
 Klopt het dat je gepest wordt? (h)erkenning van het probleem
 Door wie wordt je gepest? (doorvragen: zijn er nog meer?)
 Waar word je gepest? (doorvragen: zijn er nog meer plekken?)
 Hoe vaak wordt je gepest?
 Hoe lang speelt het pesten al?
 Weten je ouders of andere personen dat je gepest wordt?
 Wat heb je zelf tot nu toe aan het pesten proberen te doen?
 Zijn er jongeren die jou wel eens proberen te helpen?
 Wat wil je dat er nu gebeurd; wat wil je bereiken?


Bespreek samen met de leerling wat hij/zij kan doen tegen het pesten en bekijk waar
de leerling aan wil werken om de situatie te verbeteren. Let daarbij op de volgende
aspecten:
- Hoe communiceert de leerling met anderen?
- Welke lichaamstaal speelt een rol?
- Hoe gaat de leerling om met zijn gevoelens en hoe maakt hij deze kenbaar
aan anderen?
- Heeft de leerling genoeg vaardigheden om weerbaarder gedrag te tonen naar
de pester?

Gepeste jongeren lopen vaak rond met het gevoel dat er iets mis is met ze. Daardoor
hebben ze moeite om voor zichzelf op te komen. Ergens is er iets in zichzelf dat de pester
gelijk geeft. Besteed hier aandacht aan want niemand kan een ander klein maken zonder
diens toestemming.

Bijlage 4
Leidraad voor een gesprek met de leerling die pest
Het doel van dit gesprek is drieledig:
 de leerling confronteren met zijn gedrag en de pijnlijke gevolgen hiervan
 Achterliggende oorzaken boven tafel proberen te krijgen
 Het schetsen van de stappen die volgen wanneer het pestgedrag niet stopt
Confronteren
Confronteren en kritiek geven is niet hetzelfde.
Confronteren is
 Probleemgericht en richt zich op gedrag wat waar te nemen is. Zodra we interpretaties
gaan geven aan gedrag, wordt het persoonsgericht, bijvoorbeeld: je hebt cola in de tas
van Piet laten lopen. Dat doe je zeker omdat je graag de lolligste bent! Zodra we gaan
interpreteren reageren we een gevoel van frustratie op die ander af en zijn we gestopt
met confronteren en begonnen met kritiseren.
 Relatiegericht. Je bent heel duidelijk op de inhoud, in wat je wilt en niet wilt maar met
behoud van de relatie, bijvoorbeeld. Ik vind dat je heel erg gemeen doet tegen haar en
ik wil dat je daarmee ophoudt. Zeg nooit: Je bent heel gemeen. Je wilt duidelijk
verder met de jongere. Kritiek op de persoon voelt als een beschuldiging/afwijzing.
Eigenlijk zeg je daarmee dat de pester een waardeloos mens is.
 Specifiek blijven. Je benoemt de situatie waar het over gaat en vermijdt woorden als
altijd, vaak en meestal. Kritiek wordt vaak algemeen.
 Veranderingsgericht. Je stelt zaken vast en gaat vervolgens inventariseren hoe het
anders kan.
Achterliggende oorzaken
Nadat het probleem benoemt is, richt jij je op het waarom? Hoe komt het dat je dit gedrag
nodig hebt? Wat levert het jou op? Wat reageer je af op die ander? Etc.
Maak duidelijk dat er een tekort aan empatisch vermogen zichtbaar wordt in dit gedrag. Wat
ga je daaraan doen?
Biedt zo nodig hulp aan van de leerlingbegeleider (op vrijwillige basis)
Het pestgedrag moet stoppen
Wees duidelijk over de stappen die volgen, wanneer het pestgedrag niet stopt.

Datum gesprek:
Gespreksleider(s):
Namen:

Bijlage 5

I: Doelen Check / Verwachtingen Check
maken we?

II: Wat ga jij doen? / Wat vraag je van de ander?

IV: Conclusie gesprek?

V: Evaluatie (Datum prikken)

D

III: Welke afspraken

Bijlage 6
Werkstuk pesten / dreigen / social media
Naam:
Klas:
Datum:
Inleveren:
Doel:






Je weet wat (digitaal)pesten is
Je weet wat scholen doen tegen (digitaal)pesten
Je weet wat voor motieven er zijn om te pesten
Je weet wat de gevolgen zijn van pesten
Je doet onderzoek op internet over pesten

Opdracht:
Geef antwoord op de volgende vragen:
 Wat is pesten?
 Wat zijn de oorzaken van pesten?
 Wat zijn de gevolgen van pesten?
 Hoe vaak gebeurt het?
 Hoe herken je iemand die pest?
 Hoe herken je iemand die gepest wordt?
 Wat kun je eraan doen?
o De pester
o De gepeste
o De meeloper
o De buitenstaander
o De ouders
o De leerkrachten
 Wat is cyberpesten?
 Wat is een bedreiging?
 Wanneer moet je een bedreiging serieus nemen?
 Hoe kun je je excuses aanbieden?
Eisen & vorm:
 Maak een werkstuk in Word
 Je werkstuk heeft 5 pagina’s (lettertype arial 12, plaatjes tellen niet mee)
 Je werkstuk heeft extra
o Een voorkant
o Een inhoudsopgave
o Een bronvermelding (welke websites gebruikt)

Bijlage 7

Het maken van een sociogram van de klas.
Sociogram (J.Lap, 2002) Handboek positieve groepsvorming, pag 123 (M. Bakker-de
Jong, 2010).
Het sociogram bevat een schat aan gegevens over een klas.
Het is van belang dat een mentor er eentje heeft van zijn klas en deze om een bepaalde
tijd opnieuw maakt om verschuivingen waar te kunnen nemen.
De rolverdeling en de populariteit van leerlingen is af te lezen in het sociogram. Op deze
manier kan het sociogram je helpen pesten te signaleren, te ondervangen en te
voorkomen.
De vragen;
Je naam:…………………………..
Je klas:………………
Met wie werk je graag samen of met wie ga je graag om? Noem drie namen van
klasgenoten
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
Het inventariseren;
Naam van de
leerling

Wie is zijn/haar
eerste, tweede en
derde keus
1
2
3

Zelf als eerste,
tweede of derde
gekozen
1
2
3

Opmerking

De plattegrond;
Geef je leerlingen een nummer. Bij de jongens zet je een vierkantje om het nummer, bij
het meisje een rondje.
De centrale figuren, die het meeste gekozen zijn zet je centraal op papier. Hierom heen
komen de andere leerlingen te staan. De randleerlingen zet je in de buurt van hun eerste
keus leerling.
Ieders eerst keus zet je op papier met een dikke pijl. De tweede keus wordt gezet met een
gewone pijl en de derde keus met een stippel pijl.
Vaak zijn er twee kladjes nodig voor er een net web uit komt.

Bijlage 8
Lessen voor in de klas (onderbouw / bovenbouw)

Zie magister voor de Notebookbestanden (om aan en door te kunnen klikken)

