
 Betrokkenen Aanpak Ouders 
geïnfor
meerd? 
 

Wanneer? Actie Door Wanneer Melding bij/ Verslaglegging 
aan 

Niveau  
I 

Docent/Mentor/ 
Lln.-mentor 
ondersteuner 

Pestgesprek Nee Evt. wel op 
ouderspreekavo
nd 

Notitie magister 
 
 
 

Mentor/ Lln. -mentor 
ondersteuner 
 
 
 
 

Direct 
 
 

Mentor/Lln-mentor. 
ondersteuner/ 
Teamleider 

Niveau 
II 

Docent/Mentor/ 
Lln-mentor 
ondersteuner 

Pestgesprek Ja Dezelfde dag Notitie magister en  
 
 
Straf 
 
 
 

Mentor/lln. -mentor 
ondersteuner 
 
Mentor/ lln. -mentor 
ondersteuner/ 
Teamleider 
 
 
 
 

Direct. 
 
 
Direct 
 
 
. 

Mentor/ Lln. -mentor 
ondersteuner/ 
Teamleider 
 
 

Niveau 
III 

Lln.-mentor 
ondersteuner en 
evt.Teamleider 

Gesprek evt. in 
aanwezigheid van 
Teamleider 

Ja Direct Notitie magister   
 
 
Straf/ Time out 
 
 

Mentor/ Lln. –mentor 
ondersteuner 
 
Lln. -
mentorondersteune/
Teamleider 
 
 

Direct 
 
 
Direct 
 
. 

Mentor/ Lln. –mentor 
ondersteuner/ 
Teamleider 

Niveau 
IV 

Lln.- mentor 
ondersteuner 
Teamleider 
Schoolleiding 
Evt. raadplegen  
externen 

Eerst Time out.  
Dan gesprek met 
ouders iom. 
teamleider 
Evt. raadplegen of 
melden bij externen 

Ja. Direct Notitie magister 
en 
Inf. schoolleiding 
 
Straf/ Schorsing 
 

Mentor/ Lln. –
mentorondersteuner
/Teamleider 
 
Teamleider/School 
leiding 
 
 

Direct 
 
 
 
Direct. 
 
 

Mentor/ Lln. –
mentorondersteuner/ 
Teamleider/ 
Schoolleiding 
 
 
 

Protocol pest- conflictsituaties 

H.N. Werkmancollege 



Niveau l  De docent, mentor of leerling -mentorondersteuner handelt het af. 

 Als er een kleine ruzie is en de leerlingen zitten bij elkaar in de klas. 

 Betrokken leerlingen hebben geen ernstige gedragsstoornis. 

 Er is enigszins spraken van norm- en grensoverschrijdend gedrag. 

v.b. leerlingen hebben/dreigen ruzie te krijgen door irritatie, onenigheid over afspraken, spullen “lenen” zonder te vragen, zijn de dupe van 

roddelen, voelen zich aan de kant geschoven etc.  

Wanneer er meerdere leerlingen bij betrokken zijn uit verschillende klassen dan gaat de gespreksbegeleiding naar een leerling -mentor 

ondersteuner of pest coördinator 

Voor Niveau ll, lll, en lV geldt: 

 ll en lll: Norm- en grensoverschrijdend gedrag. 

 lV: Norm- en grensoverschrijdend gedrag en/of wet overschrijdend gedrag 

 Er zijn evt. meerdere leerlingen bij betrokken en evt. leerlingen met een gedragsstoornis 

Niveau ll  De docent, mentor of leerling -mentorondersteuner handelt het af. 

v.b. Duwen, schelden, roddelen, digi-pesten, bemoeien met ruzie van een ander, “opkomen” voor elkaar, opstoken van elkaar etc. 

Niveau lll De mentor of leerling- mentorondersteuner iom. de teamleider handelen het af. 

v.b. Schelden, schoppen, slaan, digi pesten, bemoeien met ruzie van een ander, “opkomen” voor elkaar, opstoken van elkaar, bedreiging, 

intimidatie etc. 

Niveau lV De mentor of leerling- mentorondersteuner samen met de teamleider handelen het in overleg met evt externen af. 

v.b. Lichamelijke- of psychische mishandeling, stelen, digi-pesten, intimidatie, bedreiging, overhalen tot grens- en wet overschrijdend gedrag 

(seksuele intimidatie, gebruik van alcohol/drugs of helen van gestolen goederen) etc. 


