Wat kan een
Anti Pest
Coördinator voor
u betekenen?
Veiligheidsbeleving: Hoe is
het met de sociale veiligheid
op uw school gesteld? Hoe
ervaren docenten, ouders, en
uiteraard de leerlingen dat?
Is er voldoende vertrouwen?
Wat is de visie van uw school
en sluit die aan op het
bestaande beleid?
Pestprotocol opstellen: Waar
kun je als leerling/ docent/
ouder terecht als er gepest
wordt? Wat gebeurt er met
een melding? Wie houdt een
oogje in het zeil? Wie grijpt
er in? Is het protocol bij
iedereen bekend? Is er een
Anti Pest Coördinator?
Preventieve maatregelen:
Leerlingen én docenten
bewust maken van hun rol in
een pestsituatie. Hoe creëer
je een positieve sfeer op
school waarin iedereen
zichzelf kan zijn? Wat zijn de
mogelijkheden?
Evaluatie: Wat is er bereikt
en wat moet er nog aan het
beleid veranderen?

Per 1 augustus 2015 zijn
scholen in het primair- en
voortgezet onderwijs verplicht
zorg te dragen voor een
veilige school.

“Heeft u alle
verplichtingen op
orde?”
In het kort houdt dat in dat er
bij u op school een pestprotocol ligt en dat leerlingen,
docenten en ouders een vast
aanspreekpunt hebben als het
gaat om pesten.

“Heeft u al een
anti-pest coördinator
aangesteld?”
De wet schrijft ook voor dat u
de veiligheidsbeleving bij u op
school in kaart brengt. Ook
moet u preventieve
maatregelen op papier hebben
om incidenten te voorkomen.

“Voelen leerlingen
zich veilig op school?”

Wat doet
uw school
tegen
pesten?

“Een tijd lang werd ik erg
gepest en niemand deed iets.
Totdat er een leraar naar me
toekwam en een hand op mijn
schouder legde. Dat betekende
zoveel voor me.”

Social Media
Smartphones en internet zijn niet meer uit het
leven van jongeren weg te denken. Wat is het
beleid ten aanzien van Social Media? Heeft u enig
idee wat de leerlingen uitspoken op het internet?
Waar de gevaren liggen en wat cyberpesten
inhoudt? Dit onderdeel mag zeker niet ontbreken
in het sociaal veiligheidsplan en het pestprotocol.

Een Anti Pest Coördinator:

- Leerling uit groep 6

 Stelt een helder stappenplan en
protocol op dat aansluit op de visie en
missie van uw school

Veiligheidsgevoel vergroten
Ieder kind zou met plezier naar school moeten
kunnen. Om te leren en te ontwikkelen is een
veilige omgeving noodzakelijk. Het begint met de
hand in eigen boezem steken: hoe hebben wij het
op school geregeld? En is dat naar ieders wens?


Heeft u voldoende inzicht in hoe de
veiligheidsbeleving is bij u op school?



Weten alle betrokkenen wat ze moeten
doen als er gepest wordt? Heeft u helder
een pestprotocol? Is er een sociaal
veiligheidsplan opgesteld?





Wat doet u om de sfeer op school positief
te houden? Geeft u als school het goede
voorbeeld? Wat is de rol van de ouders?
Is iedereen bekend met het pestprotocol?
Weten de leerlingen wat ze moeten doen?
En weten de docenten en ouders dat ook?

 Brengt de veiligheidsbeleving bij u op
school in kaart

De Anti Pest Coördinator kan u helpen bij het maken
van een helder en toegankelijk stappenplan. Bij wie
komt de melding van het pesten binnen en wat wordt
er vervolgens mee gedaan? Sluit dit plan aan bij de
visie en missie van uw school? Waar staat uw school
voor en komt dat terug in het protocol? Voldoet het
protocol aan de wettelijke eisen?
De coördinator zal beginnen met het interviewen van
alle betrokkenen. Hoe staat de directeur erin? Waar
lopen docenten tegenaan? Hoe voelen de leerlingen
zich? En wat vinden de ouders?
Vervolgens doet de coördinator een voorstel voor het
beleid en helpt de coördinator meeschrijven aan een
gedegen protocol zodat iedereen weet waar hij of zij
terecht kan en wat de eventuele vervolgstappen zijn.
Tot slot is er ook nog de mogelijkheid tot het
organiseren van workshops, themalessen of
ouderavonden om bewustwording rondom pesten en
sociale veiligheid te vergroten.

 Geeft tips en ideeën om de sfeer op
school te verbeteren en te behouden
 Organiseert themalessen en

ouderavonden over bewustwording van
sociale veiligheid, buitensluiting,
vooroordelen, cyberpesten en
conflictsituaties

Contact
Voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek
kunt u contact opnemen met:

Inge van der Schee [Adviseur
Sociale Veiligheid] Gecertificeerd
Anti Pest Coördinator
[Pijlstaartweg 2 1121 GA Landsmeer]
[0624639625] [ingevanderschee@gmail.com]

