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INTENTIE 
 
Het onderwijsprotocol tegen pesten beoogt via samenwerking het probleem van het 
pestgedrag bij kinderen aan te pakken en daarmee het geluk, het welzijn en de 
toekomstverwachting van kinderen daadwerkelijk te verbeteren. 
 
De ondertekenaars van het hierna volgende protocol verklaren het volgende: 
 
1. Pesten kan een wezenlijk probleem zijn voor veel kinderen in het onderwijs getuige 

onderzoeksresultaten. De omvang en de zwaarte van het probleem leiden tot de 
noodzaak van een aanpak door alle opvoeders van jongeren, in bijzonder door ouders 
en leerkrachten 

 
2. Scholen dienen, om een passend en afdoend antwoord te vinden op het probleem van 

het pesten, uit te gaan van een zo goed mogelijke samenwerking tussen ouders, 
leerkrachten en leerlingen. Daartoe baseren zij zich op een afgesproken beleid. 

 
3. Onze school wenst een samenwerking zoals bedoeld onder 2 ook daadwerkelijk aan te 

gaan, te stimuleren en levend te houden. 
 
4. De ondertekenaars van het protocol verbinden zich daarom het volgende te doen: 

 bewustmaking bij de leerlingen van het bestaan en de zwaarte van het probleem 
van pesten 

 gerichte voorlichting aan ouders 

 aanstellen van een vertrouwenspersoon op school 

 aanleggen van voldoende en goed toegankelijke informatie over het probleem van 
het pesten, speciaal voor de leerlingen 

 waar nodig organiseren en faciliteren van scholing van personeel, activiteiten voor 
ouders en het beschikbaar stellen van (les)materiaal. 

 Waar nodig in samenwerking met andere scholen werken aan het pestprobleem 

 beschikbaar stellen van opgedane ervaringen aan andere scholen 
 
5. De ondertekenaars verklaren zich bereid tot een tussentijdse evaluatie binnen drie jaar 

na ondertekening 
 
6. Na ondertekening wordt een afschrift ter kennis gebracht van alle ouders van de school 

en de landelijke organisaties van ouders in het onderwijs. 
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PESTPROTOCOL 
 
Het Mondriaan College hanteert een pestprotocol om duidelijk te maken hoe wij op onze 
school omgaan met pestgedrag. 
 
Reikwijdte 
Wij zetten ons in om pestgedrag te voorkomen 
Wij zetten ons in om pestgedrag te beëindigen 
 
Daarbij zijn de volgende personen betrokken: 
- de klas/schoolgenoten 
- de leerkracht, in het bijzonder de mentor 
- de pester 
- de gepeste 
- de ouders 
 
Voorkomen van pesten 
1.  Het Mondriaan kent vijf regels voor de dagelijkse omgang: 

 ik toon respect 

 Ik heb zorg voor mijn omgeving 

 Ik houd me aan afspraken 

 Ik werk mee aan goed onderwijs 

 Ik help anderen 
 

2. Dat zijn positief geformuleerde voornemens. Voor de directe onderlinge omgang 
bespreken klas en mentor aan het begin van het schooljaar de volgende gedragsregels 
die aangeven wat in de persoonlijke omgang niet wordt geaccepteerd: 

 je beoordeelt elkaar niet op het uiterlijk 

 je sluit niemand buiten 

 je zit niet aan andermans eigendommen 

 je scheldt elkaar niet uit 

 je bedreigt elkaar niet 

 je kiest niet zomaar partij bij ruzies 

 ruzies praat je uit 
 
3. Klassen krijgen lessen in het kader van het project Mediation door Leerlingen gericht 

op het onderling oplossen van conflicten. 
 
4. Pestgedrag wordt jaarlijks als thema op de agenda van de Ouderraad geplaatst en 

besproken met een lid van de schoolleiding 
 
5. Het protocol wordt gepubliceerd op de site van het Mondriaan College. 
 



Beleid m.b.t. pesten en pestprotocol 
 

3 

 

 

Beëindigen van pesten 
 
Uitgangspunten bij het optreden bij pestgevallen zijn: 
- bescherming van de gepeste 
- hulp aan de pester 
- bewustmaking bij de omgeving 

 
Signaleren van pesten gebeurt door: 
- Leerkrachten en overig personeel 
- Leerlingen 
- Ouders 
 
1. Incidenteel pestgedrag wordt door de leerkracht cq. de mentor besproken met de 

leerlingen, zowel met de direct betrokkenen als de klas; indien de situatie zich ervoor 
leent, worden leerling mediators ingeschakeld. 

 
2. Bij herhaald pestgedrag wordt de ouders van de leerlingen gesproken en worden 

afspraken gemaakt. 
 
3. Het kernteam van de leerlingen wordt door de mentor op de hoogte gebracht van de 

gang van zaken om de gemaakte afspraken te ondersteunen. 
 
 
4. Heeft dit onvoldoende effect, dan kunnen er strafmaatregelen worden genomen.  
 
5. Zowel de pester als de gepeste leerling kunnen worden doorverwezen naar 

zorgverleners binnen het zorgstelsel van de school. 
 
 
Dit protocol maakt samen met de Intentieverklaring, ondertekend door de schoolgeledingen, 
deel uit van het pestbeleid op het Mondriaan College. 
Het wordt tweejaarlijks op initiatief van het MT geëvalueerd. 
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