
 
 
CONTRACT NIET-PESTENPROTOCOL 
 
Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Er is een verschil tussen plagen en 
pesten. Dit verschil is soms moeilijk te herkennen. Wat voor de ene leerling nog plagen is, 
is voor de ander pesten. Wij noemen het pesten, wanneer het plagen vaker terugkomt en 
de leerling er last van heeft. Het is heel belangrijk dat degene die gepest wordt, duidelijk 
aangeeft als hij/zij iets niet leuk vindt. Zo weet de pester duidelijk wanneer hij/zij te ver 
gaat.  
 
Eventueel pestgedrag moet natuurlijk bestreden worden. Daarvoor is het onderstaande 
protocol opgesteld. 
 
Elke leerling op Thorbecke Merkelbachstraat krijgt uitleg over dit niet-
pestenprotocol. Van elke leerling wordt verwacht dat hij/zij het niet-pestenprotocol 
ondertekent. Met die handtekening geef je aan dat je het niet-pestenprotocol hebt 
gelezen en dat jij je aan de gemaakte afspraken gaat houden.  
 
* Jaarlijks terugkerende afspraken voor alle leerlingen van het Thorbecke V.O.   
  Merkelbachstraat, deze regels gelden op school en daarbuiten.  

 

 

• Doe niets bij een ander, wat jezelf ook niet prettig zou vinden. 

• Doe online (bijv. op sociale media) nooit, wat je offline ook niet zou doen! 

• Kom niet aan een ander als de ander dat niet wil (en dus ook niet als je kwaad 

bent). 

• We noemen elkaar bij de voornaam (en gebruiken dus geen scheldwoorden). 

• Vertel aan de mentor als er iets gebeurt wat je niet prettig vindt. 

• Vertel de mentor wanneer je zelf of iemand anders wordt gepest. 

• Blijft de pester doorgaan dan nog een keer het gedrag melden. 

• Word je gepest: praat er thuis ook over, houd het niet geheim, dan kunnen 

anderen je helpen. 

• We gaan respectvol met elkaar en met elkaars spullen om. 

• We luisteren naar elkaar. 

• We beoordelen een ander niet op het uiterlijk. 

• Probeer ook zelf een ruzie met praten op te lossen. Na het uitpraten kunnen we 

ook weer vergeven en vergeten. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
* Hoe te handelen als er toch gepest wordt: 
 
  de gepeste leerling: 

- De leerling die gepest wordt, maakt de pester duidelijk dat hij/zij daar last van    
  heeft en zegt tegen de pester dat hij/zij ermee moet ophouden. 
- Gaat de pester toch door, dan zegt de leerling dit tegen een docent/mentor/      
  afdelingsleider.  
- De leerling die gepest wordt, zegt het ook tegen zijn/haar ouders/verzorgers. 
- Een leerling die ziet dat een andere leerling gepest wordt, zegt dit tegen een  
  docent/mentor/afdelingsleider. 
 
de pester: 
- De docent/mentor/afdelingsleider praat met de pester. Er wordt duidelijk gemaakt  
  dat zijn/haar gedrag niet kan.  
- De pester praat met de gepeste en de docent/mentor/afdelingsleider om uit te  
  leggen waarom hij/zij dit doet. 
- Ouders/verzorgers van de pester worden op de hoogte gebracht. 
- Er wordt een waarschuwing gegeven en er kan een maatregel worden genomen.  
- De pester krijgt hiervan een aantekening in zijn dossier.  
 
 de docent/mentor: 
- De mentor bespreekt regelmatig met zijn klas de gemaakte afspraken. 
- De docent heeft een gesprek met de leerling die gepest wordt. 
- De docent heeft een gesprek met de pester, waarbij de docent duidelijk maakt dat  
  het gedrag van pester moet veranderen. 
- De mentor en/of afdelingsleider brengt de ouders/verzorgers van de pester en de  
  ouders van het gepeste kind op de hoogte van de wijze waarop het probleem zal  
  worden aangepakt. 
  Het kan dan ook zijn dat er hulp van thuis gewenst is. 
- De mentor geeft relevante informatie over pesters en kinderen die gepest worden  
  door aan collega’s. 
 
 de ouders/verzorgers: 
- Ouders die van hun kind horen dat hij/zij op school gepest wordt, melden dit aan  
  de mentor.  
- De ouders ondersteunen de aanpak van het probleem. 
- Dit geldt ook voor ouders van een kind dat pest. 
- De ouders houden hierover contact met de mentor tot het probleem is opgelost.  

 
 
* Wat wordt er vanuit school gedaan als er wordt gepest: 

- Docent/mentor/afdelingsleider praat met pester en gepeste. Een gesprek is  
  vaak de oplossing van het probleem.  
- Pester kan een maatregel krijgen. Afhankelijk van wat er is gebeurd kan het  
  variëren van werkstuk maken over pesten, nablijven, corveedienst, blokrooster,  
  schorsing en in het uiterste geval verwijdering van school.  
- Het kan ook zijn dat zowel gepeste leerling als pester extra hulp nodig hebben. Dit  
  kan o.a. bij de schoolmaatschappelijk werker.  

 - Preventief wordt er extra aandacht aan pesten besteed in de mentorles. 
 



DE GOUDEN REGEL BIJ 
PESTEN 

 

Word je gepest? 
Praat er dan thuis en op 

school over. 
HOUD HET NIET GEHEIM! 

 
 
Helaas is het zo dat er steeds meer foto’s en filmpjes gemaakt worden van pesten/ 
vechten/etc. Deze foto’s en filmpjes worden door leerlingen doorgestuurd en verschijnen 
vaak op internet. Dit is zeer vervelend voor de slachtoffers, de school en dader(s). 
 
Degenen die dit soort foto’s en filmpjes maken/verspreiden (en er voor zorgen dat deze al 
dan niet op internet verschijnen) kunnen net als de daders van de vechtpartij op deze 
filmpjes, van school worden verwijderd.  
 
Het uitgebreide niet-pestenprotocol is te vinden op de website.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rotterdam, september 2017 
 
       
 
Naam leerling: ………………………………………………. Klas: ……… 
 
 
Handtekening: ……………………………….. 
 
 
 
 
Naam ouder/verzorger: ……….…………………… 
                                                                       
                                                                     
Handtekening: …………………………………… 
 
 
 
 
Naam mentor: ……………………………………. 
 
 
Handtekening: …………………………………… 
 


