HET HVsR STAPPENPLAN NA EEN MELDING VAN
PESTEN
A. De mentor
1. Wanneer het pesten plaatsvindt in klassenverband, praat de mentor eerst met de
gepeste en later met de pester apart. Een leidraad voor deze gesprekken is te vinden
in bijlage II en III van het HVsR pestprotocol. Vervolgens organiseert de mentor een
gesprek tussen beide leerlingen en probeert tot goede afspraken te komen.
2. De mentor bespreekt direct het vervolgtraject indien het pesten zich herhaalt.
3. De mentor praat met de klas. Dit is belangrijk in verband met de het herstellen van de
groepssfeer en om te benadrukken welke verantwoordelijkheid ieder groepslid heeft.
4. De mentor informeert de zorg coördinator en de schoolleiding.
5. Indien het probleem zich herhaalt, meldt de mentor het gedrag aan de zorg
coördinator. De mentor vult een aanmeldingsformulier voor de zorg in.

B. De zorgcoördinator
1. De zorgcoördinator neemt de rol van de mentor over, bij herhaling van het
pestgedrag en wanneer het pesten, het klassenverband overstijgt.
2. Zij heeft zo nodig een gesprek met de gepeste en de pester apart of organiseert
direct een gesprek tussen beiden.
3. In het contact met de pester is het doel drieledig, namelijk:
- confronteren (zie bijlage III)
- mogelijke achterliggende problematiek op tafel krijgen
- helderheid geven over het vervolgtraject bij herhaling van pesten.
4. In het contact met de gepeste wordt gekeken of hij sociaal gedrag vertoont, waardoor
hij een gemakkelijk doelwit vormt voor pesters.
5. Zij adviseert zo nodig, zowel aan de pester als de gepeste, hulp op vrijwillige basis
door het zorgteam.
6. Hij stelt alle betrokken ouders op de hoogte wanneer er sprake is van recidief gedrag,
verzoekt hen om met hun kind te praten en stelt hen op de hoogte van het
vervolgtraject.
7. Zij bespreekt de mogelijkheden tot hulp met de ouders.
8. Zij koppelt alle informatie weer terug naar de mentor.
9. De zorg-coördinator maakt een verslag in het Magister-logboek.
C. Schorsing
Wanneer ook het verplichte pestproject geen blijvende vruchten afwerpt, volgt een schorsing
van een dag. Ouders van de pester worden hiervan op de hoogte gesteld. Na herhaling krijgt
de pestende leerling een lange schorsing.
D. Schoolverwijdering
Wanneer de leerling ondanks alle inspanningen van de betrokken partijen koppig blijft
volharden in het ongewenste pestgedrag liggen er geen perspectieven meer tot verandering.
De school kan en wil geen verantwoordelijkheid meer nemen voor de veiligheid van de
overige leerlingen. Er rest de school niets anders dan een verwijzing naar een OPDC, een
overplaatsing en indien nodig een verwijdering.
Zie www.horecavakschoolrotterdam.nl voor het hele pestprotocol.
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