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ADVIES OUDERRAAD  
Schoolbeleid over pesten en geweld op school  

 
Datum eerste versie: 15 november 2011 (ouderraad) 
Datum laatste bijwerking: 8 maart 2012 (ouderraad) 
 

 ONTWERP     DEFINITIEF 
 
 

1. Situering 
 
Pesten en geweld op school is een belangrijk thema: binnen de schoolomgeving worden 
leerlingen, ouders, leerkrachten en directie er steeds vaker mee geconfronteerd. Pesten 
en geweld op school kan dramatische gevolgen hebben en vergt een onmiddellijke en 
ernstige aanpak.  
 
Ook in De Brug is deze problematiek duidelijk aanwezig; een concrete situatie van 
pesten én geweld in het 3e leerjaar getuigt hiervan.  
 

2. Vraag ouderraad 15 november 2011 
 
Het schoolreglement maakt geen uitdrukkelijke melding van het thema “pesten op 
school”. Zonder in te gaan op ernstige actuele situaties, vraagt de ouderraad de directie 
om het schoolbeleid hierover toe te lichten en aan te geven welke preventieve en 
repressieve acties ondernomen worden om pesten en geweld op school te stoppen: 
algemeen en concreet ten aanzien van de leerlingen (en hun ouders) die 
probleemgedrag vertonen maar ook – en niet in het allerminst – ten aanzien van 
slachtoffers en hun ouders.  
 
Aansluitend vraagt de ouderraad dat de directie ook duidelijk en concreet weergeeft 
onder welke omstandigheden en voorwaarden orde- en tuchtmaatregelen genomen 
worden, zoals omschreven in artikel 4.4 van het schoolreglement. 
 

3. Advies ouderraad 15 november 2011 
 
De ouderraad adviseert om een daadkrachtig schoolbeleid betreffende pesten en 
geweld op school te voeren, hierover duidelijk te communiceren en de nodige acties te 
ondernemen om pesten en geweld in het algemeen op school terug te dringen.  
 
Wat betreft de situatie die zich (reeds geruime tijd) voordoet in het 3e leerjaar, dringt de 
ouderraad erop aan onmiddellijk de nodige effectieve acties te ondernemen en hierover 
duidelijk en open te communiceren naar alle betrokkenen (ook naar de slachtoffers), 
incl. de ouderraad.  
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4. Acties & afspraken (recentste stand van zaken bovenaan) 
 

Stand van zaken 8 maart 2012 
 
• Het ontwerp document “sanctiebeleid” wordt bijgewerkt en zal worden geïntegreerd 

in het schoolreglement 2012 - 2013.  
• De school heeft met alle klassen rond pesten gewerkt: de ketnet-move tegen pesten 

in de lessen LO, thema in de godsdienstles, ballonnen, uitdenken van slogans tegen 
pesten waarvan er één per klas als sticker is afgedrukt en meegegeven aan elke 
leerlingen. Zie bijlage 

 
Stand van zaken 21 februari 2012 

 
• Vóór de kerstvakantie hebben de ouders van de leerlingen uit het derde leerjaar een 

algemeen schrijven ontvangen waarin de directie begrip en medewerking vraagt van 
alle betrokkenen voor de aanpak van mogelijke gedragsproblemen die zich voordoen 
in de klas. 

• Een ontwerp document “sanctiebeleid” werd voorbereid door de directie en 
voorgelegd aan de pré-ouderraad van 21 februari 2012. Op de vergadering van 8 
maart 2012 wordt dit ontwerp besproken tussen directie en ouderraad.  

 
Stand van zaken 15 november 2011 
 
De directie meldt op de ouderraad van 15 november 2011 dat pesten besproken wordt 
in de lessen godsdienst en tijdens een themaweek. Wat deze problematiek betreft, 
verkiest de directie geval per geval te bekijken. Zij benadrukt dat eerst de leerkracht 
ingelicht dient te worden. Vervolgens kan die een MDO (MultiDisciplinair Overleg) 
aanvragen. Daar kan een stappenplan uit voortkomen (bv. volgsysteem waarbij ouders 
geregeld worden geroepen of het geven van een tuchtkaart). Een tuchtprocedure geldt 
voor een type 3-kind.  
 
In verband met concreet pestgedrag in het 3e leerjaar wordt afgesproken dat de school 
communiceert naar de betrokken ouders. 
 

5. Publicatie advies 
 

 JA      NEE 
 
Voorstel: publicatie op blog ouderraad en vermelding nieuwsbrief 
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Bijlage 
 

 
 


