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Hoe reageren de scholen op pesten?

Gomarus College
We vinden het heel belangrijk dat iedereen zich veilig en fijn voelt op school. Daar werken we dan ook hard aan.
Wanneer je het naar je zin hebt samen met je klasgenoten en jezelf kunt zijn, dan lukt het ook goed om te leren.
Pesten mag echt niet bij ons op school, maar helaas gebeurt het soms wel. Daarom vinden we het belangrijk om
goed met elkaar te bespreken hoe we met elkaar omgaan en hoe we dingen die nog niet goed lopen samen
kunnen oplossen. Je persoonlijke mentor helpt je daarbij. Ook zorgen we ervoor dat alle leerlingen elkaar
kennen bijvoorbeeld door de keuzemodules bij het vak talentontwikkeling. We gaan met elkaar naar school en
zijn ook samen verantwoordelijk dat iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig voelt.
CS Vincent van Gogh
Op CS Vincent van Gogh geloven we dat het belangrijkste middel tegen pesten de preventie is. Tijdens o.a. de
mentorlessen wordt hier aandacht aan besteed. Daarnaast proberen onze docenten en mentoren het
vroegtijdig te signaleren en het bespreekbaar te maken in de klas. Hierbij volgen we het pestprotocol. Deze is te
downloaden op onze website www.csvincentvangogh.nl.
PrO Assen
Op PrO Assen werken we met een pestprotocol. Aan het begin van het schooljaar onderteken je een “contract”
waarmee je instemt met de regels die op school gelden voor pesten. Als leerlingen zich niet aan dit ”contract”
houden treedt het vervolgtraject in werking.
Terra
Er wordt gewerkt met een pestprotocol. Als er gepest wordt, treed dit protocol in werking. Er wordt gepraat
met iedereen, de pester, de gepeste, ouders, maar ook zeker met de klas. Wat we vaak zien is dat pesterijen
opgelost kunnen worden met de mentor. Voel je je daar niet prettig bij, dan zijn er ook twee
vertrouwenspersonen die je altijd kunt benaderen. Zij luisteren naar jouw verhaal en zij kunnen jou helpen.
Er is ook een mogelijkheid om te werken met de pestknop. Deze is te vinden op onze website. Hier kan iedereen
anoniem een melding van pesten of gepest worden doen. Na de melding gaat de zorg coördinator aan de slag
om het pesten te laten stoppen.

