
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pestpreventie SG Newton         

In het ani-pestprotocol heeft SG Newton de volgende punten vastgelegd die leidend zijn voor het anti-

pestbeleid op school.  

• Er is sprake van pestgedrag als dezelfde persoon of personen (regelmatig en systematisch) bedreigd 

en geïntimideerd wordt; 

• De partijen bij het pestprobleem zijn de gepeste leerling, de pester, de meelopers en de 

toeschouwers;  

• De begeleidingsstructuur is leidend bij de aanpak. Pesten moet als een probleem worden gezien 

door alle direct betrokken partijen; ouders en leerlingen, docenten, onderwijsondersteunend 

personeel, het management. De school is actief in het scheppen van een veilig, pedagogisch klimaat 

waarbinnen pesten als onacceptabel gedrag wordt gezien;  

• De mentor en de teamleiders, aangestuurd door het pestcoördinaat (de assistent-teamleiders in 

samenwerking met de ondersteuningscoördinator), spelen een belangrijke rol in het anti-

pestbeleid;  

• Er bestaan vele manieren van pesten, het zogenaamde digitale pesten (via het internet of via de 

mobiele telefoon) is een verschijnsel, dat steeds vaker opduikt en de nodige aandacht binnen onze 

school krijgt. 

 

  



Mijn kind wordt op school gepest. Waar kan ik terecht?  

Ouders en leerlingen nemen in eerste instantie contact op met de mentor. Dat mag een leerling natuurlijk 

zelfstandig doen. De mentor zal contact opnemen met één van de anti-pestcoördinatoren van SG Newton. 

Dit zijn mevrouw El Khayami en mevrouw Visscher.  

Ouders mogen ook direct contact opnemen met één van de anti-pestcoördinatoren.                                  

Voor leerjaar 1 en 2 nemen zij contact op met mevrouw El Khayami: h.elKhayami@atlascollege.nl                                     

Voor leerjaar 3 en 4 nemen zij contact op met mevrouw Visscher: r.visscher@atlascollege.nl   

 

Uitgangspunten 

Het beleid t.a.v. pesten is gebaseerd op de ‘Vijfsporenaanpak’ 

• Er wordt steun geboden aan de leerling die gepest wordt.  

De mentor gaat met de leerling in gesprek om uit te vinden wat er precies gebeurd is. Er wordt 

waar nodig speciale ondersteuning ingezet of geregeld. Ouder worden op de hoogte gebracht.  

• Er wordt steun geboden aan de leerling die pest. 

De mentor gaat met de pester in gesprek. Eventueel worden gepaste sancties opgelegd. Er kan 

gekozen worden voor een aanmelding bij het zorgteam of de inzet van schoolmaatschappelijk werk. 

Ouders van deze leerling worden op de hoogte gebracht.  

• Er wordt steun geboden aan de ouders van de gepeste en de pestende leerling.  

Ouders met zorgen over pesten worden altijd serieus genomen. Zij kunnen in contact worden 

gebracht met een zorgfunctionaris of anti-pestcoördinator binnen de school. Zo nodig worden 

ouders doorverwezen naar externe hulpverleners.  

 

 

• Er is aandacht voor de sfeer in de groep. De middengroep wordt gemobiliseerd 

Van alle leerlingen in de groep wordt gevraagd om actief pesten te stoppen, ook de leerlingen die 

zwijgend toekijken. Iedereen, iedere leerling en iedere docent is verantwoordelijk voor wat er in 

een groep getolereerd wordt en wat niet.  

• Personeel wordt ondersteund om pesten adequaat aan te pakken 

De anti-pestcoördinatoren beschikken over materiaal en werkvormen om pesten te voorkomen en 

aan te pakken. Zij ontwerpen met de mentor een plan van aanpak, houden vinger aan de pols en 

sturen bij waar nodig.  

 

Binnen de school 

Het Atlas College waartoe onze school behoort, kent een systeem van contactpersonen en 

vertrouwenspersonen die op kunnen treden in situaties van ongewenst gedrag. Zij kunnen worden 

ingeschakeld als je het gevoel hebt dat je niet op de juiste wijze geholpen wordt door je mentor, anti-

pestcoördinator, ondersteuningscoördinator of door de schoolleiding of als je het gevoel hebt dat je 

niemand anders meer kunt vertrouwen. De contactpersoon kan je in contact brengen met de 

vertrouwenspersoon maar je kunt ook zelf contact opnemen met de vertrouwenspersoon 
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De contactpersonen op SG Newton zijn:  

- Mevrouw El Khayami 

- Meneer Steenbergen 

  

Buiten school 

Ook buiten school zijn er instanties die u kunnen helpen in geval van pesten.  

- Vertrouwensarts GGD;  

- Jeugdverpleegkundige en jeugdarts vanuit de GGD; 

- Schoolmaatschappelijk werk vanuit de Gemeente; 

- Er zijn twee telefoonnummers die ouders kunnen bellen met vragen, namelijk:  

• 0800-5010: de onderwijstelefoon  

• 0900-11131113: de vertrouwensinspectie; 

- Ouders kunnen ook via https://www.meldknop.nl/ melden, bellen of chatten met deskundigen  
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