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Iedersland College

Anti – Pest protocol – signalering en afhandeling
Gepeste leerling

Neem altijd contact op met een personeelslid!
Docent, conciërge, leerlingbegeleider, mentor

Mentor

Neemt contact op met

We voeren een gesprek met jou en de pester.

Zij voeren een gesprek met jou en maken met jou een afspraak na
maximaal een week.

•
•

We eisen dat het pesten stopt
We brengen van beide partijen de ouders op de hoogte

Na een week komen we weer bij elkaar.
Opgelost? Fantastisch!
Is het nog niet opgelost? Je mentor gaat je helpen!
Is het pesten opgelost? Fantastisch!
Als het pesten nog niet gestopt is gaan we verder:
•
•

De ouders komen op school voor een gesprek
Er worden maatregelen getroffen om jou te beschermen

Je mentor en de onderbouw coördinator houden alles in de gaten en
vragen regelmatig hoe het met je gaat.

Anti – Pest protocol – signalering en afhandeling

Personeelslid
Voer een gesprek met de gepeste leerling(en). Luister naar wat er
gebeurd is, leg dit vast in Magister, spreek een vervolgafspraak
na maximaal een week af, bespreek wat voor oplossingen er zijn

Voer het terugkoppelingsgesprek. Als er geen verdere interventie nodig
is, leg dit dan vast in Magister.

Mentor
Neemt contact op met

Voer een gesprek met dader en slachtoffer. Confronteer dader met
gedrag, steun het slachtoffer, eis dat het pesten stopt, ouders van
dader en slachtoffer worden gecontacteerd. Deze stap wordt
vastgelegd in Magister.
Voer een terugkoppelingsgesprek met het slachtoffer na maximaal een
week. Als er geen verdere interventie nodig is, leg dit dan vast Magister

Ben je niet in de mogelijkheid dit vast te leggen
in magister, stuur dan een mail aan de mentor.

Ouders van alle betrokken leerlingen worden gecontacteerd. Richting
toeschouwers, meelopers en daders worden maatregelen getroffen.
Welke maatregelen worden getroffen zijn afhankelijk van de grootte
van de groep, ernst van gedrag, type leerling etc. Voorbeelden van
maatregelen en suggesties voor gesprekken met leerlingen zijn te
vinden in het pestbeleid van het Iedersland College. Alle uitgevoerde
maatregelen worden vastgelegd in Magister.
Op korte termijn wordt er geëvalueerd door mentor en
bouwcoördinator. Gedurende het gehele jaar wordt een vinger aan de
pols gehouden.

Digitaal pesten

Stap 1:

Stap 2:

De gepeste doet verhaal en
bewijsmateriaal wordt
bewaard. Dit wordt
vastgelegd in Magister.

Ondanks interventies stap 1
houdt pestgedrag aan.
Bewijsmateriaal wordt
bewaard. Pester krijgt sancties
opgelegd. Dit wordt vastgelegd
in Magister

Pester wordt geconfronteerd. Er vindt een
gesprek plaats tussen gepeste en pester.
Boodschap van gesprek is dat pestgedrag
per direct stopt. Gespreksleider kiest altijd
kant van gepeste. Ouders van beide partijen
worden ingelicht. Alles wordt vastgelegd in
Magister.

Na een rustperiode van enkele
dagen en maximaal een week
vindt een vervolggesprek
plaats. Hier wordt beoordeeld
of pestgedrag daadwerkelijk
gestopt is. Dit wordt
vastgelegd in Magister.

Ouders pester(s) en gepeste(n) komen op
school en hebben een gesprek met
bouwcoördinator over pestgedrag. Inzet is
dat pestgedrag direct stopt. Dit wordt
vastgelegd in Magister.

Bij pestgedrag waarbij sprake
is van een strafbaar feit
wordt altijd geadviseerd
aangifte te doen.
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Negeren

Middelengebruik en/of middelenbezit

Stap 1

Stap 2

Verdenking van gebruik of bezit
van alcohol/drugs wordt gemeld
aan MT-lid. Verdenking kan op
basis van observatie of signaal
van buitenaf.

Na de schorsing wordt
een gesprek gevoerd met
ouders, leerlingen en MTlid

Indien nodig

Stap 3

Leerling krijgt extra hulp
aangeboden.

Bij juiste verdenking of sterk
vermoeden neemt MT-lid
contact op met ouder en voor
volgt disciplinaire maatregel.
Leerling. Eventueel aanwezige
middel(en) wordt in beslag

Tijdens de schorsing wordt er een
kluisjescontrole gedaan

Indien nodig

Als er sprake van een
strafbaar feit zoals bezit
van harddrugs wordt
politie ingeschakeld door
veiligheidcoördinator

Alle stappen worden
vastgelegd in Magister

Omgaan met verbaal geweld bij leerlingen

Stap 1:

Stap 2:

Personeelslid bepaalt of er
sprake is van boosheid of
agressie. Is het gedrag schadelijk
voor groeps- of schoolveiligheid?

Leerling met agressief gedrag wordt
op rustige toon verzocht klas of pauze
te verlaten. Wanneer leerling
gekalmeerd is, vindt er een
herstelgesprek plaats. Dit wordt
vastgelegd in Magister en ouders
worden op de hoogte gebracht.

Boosheid wordt geïsoleerd. Leerling
krijgt de kans om op eigen kracht of
met hulp professional te herstellen.
Voorval wordt vastgelegd in Magister

Bij structureel boos gedrag
krijgt leerling hulp
aangeboden om dit te
reguleren.

Na het herstelgesprek wordt bepaald
of leerling teruggaat naar de klas.
Mate van vertoonde agressie bepaald
de mate van sanctionering.

Bij verbale agressie naar een
medewerker vindt er altijd een
externe schorsing plaats.

Bij verbale agressie waar sprake is
van een strafbaar feit wordt
geadviseerd aangifte te doen

Ongewenst bezoek in/om school

Stap 1

Personeelslid maakt inschatting
of zij zelf gaat handelen of
direct politie inschakelt.

Stap 2

Politie wordt ingeschakeld.
Persoon zo veel mogelijk in zicht
blijven houden.

Zelf handelen:
personeelslid zoekt
collega om bezoek aan
te spreken. Deel wat je
van plan bent te zeggen

Indien nodig

Camerabeelden van
ongewenst bezoek worden
opgeslagen

Stap 3

Bij aanhoudend ongewenst kan
er een schriftelijk gebiedsverbod
uitgevaardigd worden

Persoon wordt verzocht het
pand/gebied te verlaten. Gelukt:
MT-lid en Veiligheidsco inlichten.
Niet gelukt: poltie inschakelen

MT-lid of veiligheidscoördinator
maken beslissing of ongewenst
bezoek alsnog bij politie gemeld
wordt

Ontruimingsplan – Brand
Brand melden: -

Door mondeling te melden aan receptie of
conciërge.
- Door telefonisch te melden aan receptie of
conciërge.
(meld altijd: je naam, wat er
brand, waar het brand,
eventuele gewonden en/of
bijzonderheden).
- Door inslaan/indrukken van
handbrandmelder.

Zorg dat alle leerlingen, bezoekers of collega’s
zonder jassen/tassen de ruimte en directe
omgeving onmiddellijk verlaten

Vermijd rook

Als het veilig kan, schakel je
in gebruikzijnde elektrische apparatuur uit.

Sluit ramen en deuren indien
mogelijk.

Ga nooit terug om persoonlijke
bezittingen te halen.
Geef door aan Hoofd
BHV/brandweer/BHV-er of je iemand
mist.

Blijf kalm

Ontruimingsplan – Ontruimingsalarm

Het ontruimingsalarm (slow-whoop) gaat af. Als je geen
brand of rook waarneemt, blijf je op plaats totdat je
opdracht van een BHV-er krijgt.

Als het veilig kan, schakel de in gebruik
zijnde apparatuur uit.

Sluit ramen en deuren indien mogelijk.
Deuren niet op slot.

Je krijgt mondeling te horen of er veilig
kan worden teruggekeerd naar de
werkplek.

Blijf kalm

Als je voor de klas staat, zorg je ervoor dat je weet
hoeveel leerlingen je in de klas hebt en wie
(eventueel) afwezig is. Vervolgens verlaat je met
de leerlingen zonder jassen/tassen rustig de klas.
Docenten zijn verantwoordelijk voor het veilig
ontruimen van hun klas.

Vermijd rook.

Geef door aan Hoofd BHV/BHV-er/
brandweer als je iemand mist

De BHV-er geeft mondeling opdracht om het
gebouw te verlaten via een veilige
vluchtroute.

Volg de opdrachten van de BHV-er,
herkenbaar aan een hesje, op.

Verlaat het gebouw kalm en rustig

Ga nooit terug om persoonlijke
bezittingen te halen.

Schorsing door of uit naam MT (zorgco,
bouwco of veiligheidsco)

Gebeurtenis met geweld of onveiligheid

Strafbaar feit of incident?

MT bepaald te allen tijde de sanctie/duur.
Intern

Leerling werkt minimaal 1 dag buiten de klas.

Extern

Leerling gaat voor minimaal 1 dag naar huis.

Registratie van plek, tijd, datum, betrokkenen,
gedrag en consequenties via
incidentenregistratieformulier.

Ouders/verzorgers worden geïnformeerd via telefoon en brief.
afspraak en brief in logboek Magister
Melding bij politie
Schorsing wordt geregistreerd in logboek, betrokken personeel
wordt actief geïnformeerd over de duur van de schorsing.

Voor terugkeer in de klas wordt er een gesprek
gevoerd met de ouders. Afspraken in logboek
Magister.

Bij geweld tussen eerst een
dader/slachtoffergesprek voor terugkeer in de
klas.

Strafbaar feit – op heterdaad betrappen
Stap 1

De dader wordt meegevoerd naar een aparte
ruimte waar hij/zij onder toezicht verblijft

Personeelslid neemt contact op
met veiligheidscoördinator/MTlid.
Indien nodig
Veiligheidscoördinator stemt af met MT of
er melding gedaan moet worden gedaan
bij politie.

Stap 2

Leerlingen die overstuur zijn, worden
doorverwezen naar leerlingbegeleider of ouderkind adviseur . Voor personeelsleden is er een
counselor van Zaam beschikbaar.

Ouders van dader (en slachtoffer) worden
ingelicht

melding politie: Ouders informeren en
dader wordt overgedragen aan politie

Scherm de school af van media.
In geval van media-aandacht staat de directeur de pers
te woord. In geval van zijn/haar afwezigheid wordt dit
gedaan door een ander MT-lid.

Dader krijgt disciplinaire maatregel opgelegd.

Stap 3

Mentoren voeren, eventueel in bijzijn van MT-lid een
klassengesprek. Mentoren worden van tevoren door
een MT-lid voldoende geïnstrueerd over het voeren
van een dergelijk gesprek.

Indien nodig

Er wordt een gesprek gevoerd met dader en
ouders, slachtoffer en ouders en eventueel met
slachtoffer en dader.

Als er behoefte aan is kan er een
personeelsgesprek gevoerd worden.

Het incident en alle daarna genomen stappen
worden vastgelegd in Magister.

Strafbaar feit – Melding van een strafbaar feit

Stap 1

De melder wordt direct opgevangen en kan
direct melding doen. Als de melder een leerling
is, doet deze melding bij de
veiligheidscoördinator of direct bij MT-lid.
Alle meldingen komen bij het MT terecht.

Het MT beslist vervolgens of zij zelf de
verdenking onderzoekt of dit overlaat aan
politie.

Indien nodig

Veiligheidscoördinator heeft contact met
politie over verdere aanpak en oplossing
van verdenking en rapporteert naar het MT.

Stap 2

Leerlingen die overstuur zijn, worden
doorverwezen naar leerlingbegeleider of ouderkind adviseur. Voor personeelsleden is er een
counselor van Zaam beschikbaar.

Ouders van dader (en slachtoffer) worden
ingelicht

Scherm de school af van media.
In geval van media-aandacht staat de persvoorlichter
van Zaam de pers te woord.

Dader krijgt disciplinaire maatregel opgelegd.

Stap 3

Mentoren voeren, eventueel in bijzijn van MT-lid een
klassengesprek. Mentoren worden van tevoren door
een MT-lid voldoende geïnstrueerd over het voeren
van een dergelijk gesprek.

Indien nodig

Er wordt een gesprek gevoerd met dader en
ouders, slachtoffer en ouders en eventueel met
slachtoffer en dader.

Als er behoefte aan is kan er een
personeelsgesprek gevoerd worden.

Het incident en alle daarna genomen stappen
worden vastgelegd in Magister.

Bij iedere uitstuur:
•
•

Docent stuurt bericht naar huis via
magister
Docent maakt van dit bericht notitie in
magister

Altijd een herstelgesprek met docent van
uitstuur

Let op: Mocht een leerling er heel vaak,
op basis van de data uit MMP of naar
eigen inzicht, worden uitgestuurd bij
dezelfde docent zal er een gesprek volgen
met docent, de leerling en de bouwco.

1 uitstuur

Geen consequentie  bericht in Magister naar
huis

2 uitstuur

Op dezelfde dag? Interne schorsing 
communicatie via Bouwco.

3 uitstuur

Telefoontje naar huis door Mentor

4 uitstuur

Telefoontje naar huis door Mentor

5 uitstuur

Telefoontje naar huis door Bouwco

5 + uitstuur

Ouders op school voor een gesprek met
Bouwco/mentor + een gedragscontract voor 3
weken.

