
 

 

 

 

 

Pestprotocol 
 

Het Carolus Borromeus College hecht veel waarde aan de sociale veiligheid op school. Als een leerling 

het gevoel heeft op school gepest te worden, dan doet deze er verstandig aan dit te bespreken met de 

ouders, de mentor, een van de andere docenten of de leerlingbegeleiders. Samen wordt dan bekeken wat 

het beste aan het probleem gedaan kan worden. Er wordt alleen actie ondernomen als de leerling het daar 

zelf mee eens is. Er wordt niets gedaan wat de gepeste leerling niet goed vindt!  

 

Afhankelijk van de situatie kan een keuze worden gemaakt uit de volgende mogelijkheden:  

• Er wordt “niets” gedaan ten opzichte van de pester(s). Wel wordt de gepeste leerling zo goed mogelijk 

begeleid.  

• De ouders worden geïnformeerd. Eventueel volgt een gesprek tussen ouders, kind en/of (klassen-) 

docent.  

• Er volgt een gesprek tussen de (klassen-)docent en de pester(s), al dan niet in de aanwezigheid van 

de gepeste leerling.  

• Er volgt een gesprek met de totale klas in aanwezigheid van de gepeste leerling. Hierbij kan de 

feitelijke situatie worden besproken, maar kan ook pesten in zijn algemeenheid aan de orde worden 

gesteld.  

• Docenten die aan de gepeste leerling lesgeven worden geïnformeerd en hen wordt gevraagd alert te 

zijn op pestgedrag ten opzichte van de betreffende leerling.  

• De ouder(s)/verzorger(s) van de pester(s) worden geïnformeerd.  

 

Na enige tijd volgt een nagesprek met de gepeste leerling en/of ouder(s)/verzorger(s). Bij voortduring van 

het pestgedrag wordt de vertrouwensgroep (in overleg met de ouders) en eventueel de schoolarts 

ingeschakeld. Indien na verloop van tijd blijkt dat de gekozen aanpak niet helpt en de pester(s) zijn/hun 

gedrag niet hebben gewijzigd, dan zullen tegen hem/hen sancties worden genomen. In het algemeen geldt 

dat het probleem het beste kan worden aangepakt als alle betrokkenen bij de oplossing worden betrokken: 

de pester(s), de gepeste leerling, de meelopers, de docenten, de ouders. Het is aan de gepeste leerling om 

aan te geven hoe ver deze daarin wil of durft te gaan. Aan het begin van het schooljaar wordt in elke klas 

door de mentor aandacht geschonken aan het vraagstuk “pesten op school”. Hierbij wordt ook dit protocol 
met de leerlingen besproken. 

 


