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Pestprotocol TSO CBS De Regenboog Gorinchem
Onderliggend document is het pestprotocol van CBS De Regenboog, zoals dat o.a. is terug
te vinden op de website van de school.
Dit protocol willen we grotendeels ook bij de TSO hanteren en vervangen in dit geval de
term leerkracht door de term overblijfkracht. Dit betekent:
AANPAK VAN DE RUZIES EN PESTGEDRAG IN VIER STAPPEN:
Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten proberen zij en wij:
●

●

stap 1:

Er eerst zelf ( en samen) uit te komen.

stap 2:
Op het moment dat een van de leerlingen er niet uitkomt (in feite het onderspit delft en verliezer
of zondebok wordt) heeft deze het recht en de plicht het probleem aan de overblijfkracht voor te
leggen.

●

stap 3:
De overblijfkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderinggesprek en probeert samen
met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken. Bij herhaling van
pesterijen / ruzies tussen dezelfde leerlingen volgen sancties.
Deze volgende stap is duidelijk anders dan het pestprotocol zoals dat binnen school wordt
gehanteerd. Bij herhaaldelijke ruzie / pestgedrag gaat het protocol Wangedrag van TSO in
werking en zal de overblijfkracht contact zoeken met de locatiecoördinator TSO. Hiermee
vervalt de onderstaande stap 4.
Wel wordt de naam van de ruziemaker/pester vermeld in de 'Dit-kan-niet' map.

●

stap 4:
Bij herhaaldelijke ruzie/ pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en houdt een
bestraffend gesprek met de leerling die pest /ruzie maakt. De fases van bestraffen treden in
werking (zie bij consequenties).
Ook wordt de naam van de ruziemaker/ pester in de "Dit-kan-niet" map genoteerd. Bij iedere
melding in de map omschrijft de leerkracht 'de toedracht'. Bij de derde melding in de map worden
de ouders op de hoogte gebracht van het ruzie-pestgedrag. Leerkracht(en) en ouders proberen in
goed overleg samen te werken aan een bevredigende oplossing.
De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste en begeleidt de pester, indien nodig in overleg met
de ouders en/of externe deskundigen.
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