
 
 

Aanspreekpunt en coördinator rondom het antipestbeleid bij de Wijnberg 
 
Wanneer een leerling gepest wordt, is het belangrijk dat ouders/verzorgers, leerlingen en 
medewerkers duidelijk weten bij wie ze terecht kunnen. De Wijnberg werkt daartoe met: 

 een aanspreekpunt rondom pesten die coördineert en checkt of de stappen vanuit het protocol 
opgevolgd worden. 

 een antipestbeleid coördinator die verantwoordelijkheid is voor het antipestbeleid van de 
Wijnberg. De antipestcoördinator heeft zicht op de beleving van veiligheid van leerlingen, op 
klachten en incidenten binnen de school en op mogelijke veiligheidsrisico’s. Het antipestbeleid 
maakt onderdeel uit van het bredere plan voor veiligheid, gezondheid en milieu.  

Taken aanspreekpunt pesten:   

 Fungeren als aanspreekpunt voor medewerkers binnen het full service centrum op het gebied 
van pesten. 

 Samenwerking met de antipestbeleid- en veiligheidscoördinator rondom pesten, sociale 
veiligheid en sociale media. 

 Nauwe samenwerking met de werkgroep vanuit de Mutsaersstichting. 

 Aandacht voor pesten bij medewerkers. 

 In overleg met medewerkers organiseren van opvang van leerling die te maken heeft met 
pestgedrag en overleg met ouder/verzorgers en zorg. 

o In kaart brengen van de pestsituatie. 
o Luisteren naar wat leerling en ouder/verzorger te vertellen heeft. 
o Vragen wat de leerling of ouder/verzorger al gedaan heeft. 
o De rol van het aanspreekpunt pesten voor leerling en ouder/verzorger verduidelijken. 

 De leraar waar nodig ondersteunen bij het zoeken naar en begeleiden bij oplossingen. 
o Vragen naar de gewenste situatie. 
o Uitleg geven hoe de Wijnberg omgaat met pestgedrag. 
o In kaart brengen hoe de gewenste situatie bereikt kan worden. 
o Acties ondernemen om het pestprobleem op te lossen. 
o Schriftelijk vastleggen van ondernomen acties en gemaakte afspraak met 

betrokkenen. 
o Checken of de afspraken zijn nagekomen en het pestgedrag is gestopt. 

 Verwijzen: 
o In het geval van een strafbaar feit de ouders/verzorgers of meerderjarige leerling 

adviseren naar de politie te gaan. 
o Mocht het gesprek niet naar tevredenheid verlopen, de leerling en ouder/verzorger 

attenderen op de klachtenregeling. 

 Samen met medewerkers bekijken wat de beste acties zijn om het pesten tegen te kunnen gaan. 

 Adviseren van medewerkers bij het afhandelen van klachten. 

 Fungeren als klankbord voor collega’s vanuit onderwijs en zorg. 
 
Taken coördinator antipestbeleid: 

 Coördinatie van antipestbeleid bij de Wijnberg om het pesten zoveel mogelijk tegen te kunnen 
gaan. 

 Verantwoordelijk voor opstellen en uitvoering geven aan het veiligheidsbeleid bij de Wijnberg. 

 Een actieve bijdrage leveren aan een sociaal veilig schoolklimaat door het (laten) geven van 
voorlichting en het organiseren van preventieve activiteiten. 

 Uitwisseling van expertise rondom het thema veiligheid via facebook en website. 

 Evalueren en actualiseren van het veiligheidsbeleid (inclusief het antipestbeleid) bij de Wijnberg. 

 Nauwe samenwerking met het aanspreekpunt pesten en de werkgroep bij de Mutsaersstichting. 

 Zicht hebben op de beleving van veiligheid, incidenten en mogelijke risico’s; RI&E, monitoring 
sociale veiligheid en LOMS-betrokkenheidsonderzoek. 

 
Pesten is een vorm van geweld waar kinderen soms hun leven lang gevolgen van ondervinden. 
Ongeveer twee kinderen per klas worden in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs gepest. 
Een belangrijke reden voor de Wijnberg om pesten goed en systematisch aan te pakken. Daarom 



 
 
heeft de Wijnberg een richtlijn opgesteld om het pesten zoveel mogelijk te kunnen voorkomen en 
tegen te kunnen gaan. Ook is er een aanspreekpunt rondom pesten actief die u onder werktijd kunt 
bereiken op info@dewijnberg.nl of bellen op 077-3217650.  
 
De leraar is in principe het eerste aanspreekpunt met wie ouders/verzorgers, leerlingen en ook 
medewerkers vanuit onderwijs en zorg, over pesten kunnen praten. Mochten ze er samen niet 
uitkomen of is er meer nodig, dan kan het aanspreekpunt pesten ingeschakeld worden. In onderling 
overleg met het aanspreekpunt pesten wordt bekeken wie er het beste de gepeste leerling en zijn 
ouders/verzorgers op kan vangen. Samen brengen ze de situatie in kaart en kijken welke acties er 
ondernomen kunnen worden om de pestsituatie op te lossen.  
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