AntiPESTPROTOCOL
BONAVENTURACOLLEGE BURGGRAVENLAAN

Leerlingen en/of ouders kunnen melding maken van pesten bij de contactpersoon, de andere
docenten die lid zijn van het zorgteam, de mentor en de teamleider.
1. Wanneer het pesten plaatsvindt in klassenverband, praat de mentor of contactpersoon
eerst met de gepeste en later met de pester apart.
2. De mentor/contactpersoon neemt contact op met de ouders van de pester en de gepeste
en betrekt hen bij de oplossing. De teamleider wordt op de hoogte gesteld.
3. De mentor/contactpersoon bespreekt direct het vervolgtraject indien het pesten zich
herhaalt. Er wordt zowel aan de pester als de gepeste hulp op vrijwillige basis aangeboden.
4. Na overleg met antipestcoördinator en/of teamleider bespreekt de mentor met de hele klas
het pestgedrag. Dit is belangrijk in verband met het herstellen van de groepssfeer en om te
benadrukken welke verantwoordelijkheid ieder groepslid heeft.
5. Indien het probleem escaleert, meldt de mentor dit aan de teameider van betreffende
leerling(en). Hij overhandigt de teamleider het dossier (Magister) met daarin een verslag
van de gebeurtenissen en de afspraken die zijn gemaakt.
Bovendien worden de betreffende ouders/verzorgers van de kwestie op de hoogte gesteld
en zo nodig betrokken bij het zoeken naar een oplossing.
Schorsing
Wanneer er op vrijwillige basis niet genoeg succes geboekt wordt en het pestgedrag doorgaat,
krijgt de pestende leerling een passende sanctie.
Wanneer de pestende leerling ondanks alle inspanningen van de betrokken partijen blijft volharden
in het ongewenste gedrag en de betrokken docenten geen perspectief zien m.b.t. verandering
daarvan, kan de vestigingsleiding de veiligheid van de overige leerlingen niet langer waarborgen.
In dat geval heeft de schoolleiding de bevoegdheid tot het starten van een verwijderingsprocedure,
hetgeen zal geschieden in samenspraak met de leerplichtambtenaar.
Het schooljaar 2018-2019 zijn de volgende functionarissen in het antipestbeleid actief:
Dhr. Van der Mark (antipestcoördinator)
Mevr. Kruidenier, mevr. De Jagher, dhr. Van der Mark (contactpersonen)
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