
Pestprotocol Cambreur College 

 

 

Manier van werken:  

In leerjaar 1 is in de introductieweek ruimte ingepland rond het thema "pesten". Er wordt een 

film gedraaid en naar aanleiding daarvan vindt in de regel een klassengesprek plaats. 

Samen met de mentor komen de leerlingen zelf tot een aantal afspraken om het pesten 

binnen de klas/ school te voorkomen. 

De mentor en de klas bepalen samen de daadwerkelijke inhoud en opbrengst van de les. 

  

In leerjaar 2 wordt er standaard aandacht aan pesten besteed tijdens de eerste paar 

weken. Bij havo en vwo komt dit voor in de mentormethode, het vmbo en de mavo 

besteden er tijdens een projectweek aandacht aan. In alle gevallen leidt dit tot een 

set van afspraken tussen klasgenoten en mentor, veelal bekrachtigd door een 

handtekening. 

Op de bb/kb-afdeling is het project “Pesten is laf” gekoppeld aan een dag met het 

thema “Behave”, waaruit een gedragscode geformuleerd wordt.  

 

In leerjaar 3 en hoger is er geen structurele aandacht voor pesten, maar wordt 

pestgedrag wel direct en zo adequaat mogelijk opgepakt. In leerjaar 3 op het B-

gebouw wordt een project “Geweld, Nee” uitgevoerd, dat hier enigszins verband mee 

houdt. 

 

Het volgende stappenplan wordt in principe gehanteerd:    

Op school, maar ook tijdens activiteiten onder verantwoordelijkheid van de school, proberen 

we pestgedrag op de volgende manier aan te pakken: 

 

 

1.   Melding pestgedrag  1.   Melding pestgedrag 

      slachtoffer is leerling          (twijfel dader) 

                                                

 

2.   Onderzoek naar dader(s)  2.   Onderzoek naar dader(s) 

 

                                   

 

 

3.   Dader(s) zijn bekend  3.   Twijfel dader(s) 

 

 

 

4.   Gesprek met dader(s) en slachtoffer  4.   Verslag in dossier 

      Verslag in dossier 

 

 

 



5.   Informatie aan ouders van    5.   Informatie aan ouders 

      dader(s) en slachtoffer         omtrent twijfel 

 

 

 

6a  Slachtoffer pestgedrag adequate    

      hulp bieden (bureau slachtofferhulp 

      en/of begeleiding vanuit school) 

 

  b  Dader(s) pestgedrag verplichten via o.a.  

      video/film/gesprek, werkstuk zich te  

      bezinnen op de impact van het pestgedrag 

 

           

7.   De afspraken c.q. acties van punt 6 in een  

      dossier vastleggen 

 

 

 

8.    Informatie doorspelen aan alle betrokkenen 

       en controle op de uitvoering van punt 6 

 

 

 

9.    Verlenen van nazorg  aan slachtoffer en  

        dader(s) 

 

 

 

10.  Bij herhaling van het pestgedrag  discipli- 

       naire maatregelen naar de dader(s)        

    


