Visietekst omtrent pesten
Op school en onder de leerlingen dulden wij geen enkele vorm van pesten,
noch fysiek, noch verbaal. Bij vermoeden of vaststelling van pestgedrag is het
standpunt van de school duidelijk: Pesten wordt niet geaccepteerd. De school
zal dan ook actie ondernemen om dit probleem aan te pakken.
Verschil pesten en plagen
Er bestaat een duidelijk verschil tussen pesten en plagen. Anders dan bij plagen, is er bij pesten sprake van een machtsonevenwicht: de leerling die gepest wordt, kan zichzelf moeilijk verdedigen en is relatief hulpeloos ten opzichte van de persoon/personen die hem pesten. Plagen gaat over in pesten wanneer een leerling wil dat het plagen stopt, maar de andere leerling of leerlingen blijven voortdoen. Pesten gebeurt steeds langdurig en herhaaldelijk. Dit
onderscheid tussen plagen en pesten wordt elk schooljaar duidelijk gemaakt
aan de leerlingen.
Voorkomen van pestgedrag
Het spreekt vanzelf dat we pesten zoveel mogelijk trachten te vermijden binnen de school onder andere door op een structurele manier in de lessen aandacht te besteden aan pesten, cyberpesten en respectvol omgaan met elkaar.
We willen pesten ook bespreekbaar te maken, niet alleen als het voorkomt,
maar preventief. Daarom organiseert de school activiteiten of uitstappen rond
het thema van de pestproblematiek. Zo krijgen de leerlingen het gevoel dat ze
over pesten kunnen praten als het hen gebeurt of als ze zien dat het een ander gebeurt. Ze weten dan dat praten over pestgedrag geen klikken is.
Melden van pestgedrag
De school zorgt ervoor dat leerkrachten, leerlingen en ouders duidelijk weten
aan wie ze een pestprobleem kunnen melden.
Niet alleen voor het slachtoffer moet de drempel om pestgedrag te melden
laag zijn, ook voor leerlingen die getuige zijn van pestgedrag en hier iets aan
willen doen. Deze groep wordt specifiek gesensibiliseerd.
We verwachten niet dat elke leerkracht onmiddellijk een pestprobleem oplost,
maar wel dat hij of zij een pestprobleem meldt aan de Anti-Pest Ploeg (zie boven).
Aanpak van pestgedrag
Als er op school een leerling gepest wordt, gaat de Anti-Pest Ploeg (APP) helpen om het pesten te stoppen. Hiervoor beschikt de APP over verschillende
methoden, die afhankelijk van de aard van het pestprobleem, ingezet worden.
Regels en afspraken
De school volgt de regels van de wet op de privacy (zie schoolreglement).
 Kwaliteitsonderwijs in Berchem, respectvol en gastvrij 

