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Week tegen het Pesten
Ongeveer 1/3 van de kinderen wordt wel eens gepest. Zo’n 7% van de kinderen (1 op 14) wordt meerdere keren per week gepest,
en 4 op de 5 van hen ook al in het vorige schooljaar. Deze landelijke cijfers komen vrij stabiel uit meerdere onderzoeken de
afgelopen jaren.
Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een fijne en veilige groep. De
Week Tegen Pesten van 17 t/m 21 september helpt scholen daarbij. Ook onze school heeft
hier deze week aandacht aan besteed in de lessen. Als er gepest wordt in de klas, hoop je dat
je leerlingen dit bij je melden. Het herkennen van signalen is namelijk best lastig. Bovendien
gebeurt pesten vaak buiten de muren van het klaslokaal. Leerlingen moeten hun leerkracht
dus in vertrouwen nemen, over de drempel durven stappen om te vertellen wat zich afspeelt
in de klas.
Jaarlijks nemen we de leerlingen van groep 5 t/m 8 een vragenlijst sociale veiligheid af. Vorig
schooljaar deden we dat in februari. De rapportage is ook voor u beschikbaar. Binnenkort
zullen we de leerlingen van groep 5 t/m 8 weer via een vragenlijst voorleggen met betrekking
tot hun welbevinden en sociale relaties.
Onze school hanteert een pestprotocol, die u kunt vinden in onze schoolgids en op onze website.
Hoe gaan we om met pesten?
Op De Schakel hoort iedereen zich veilig en thuis te voelen. We nemen dan ook stelling tegen pesten, omdat pestgedrag schadelijk
is voor de ontwikkeling van het kind. Denk hierbij aan schelden, schoppen, slaan, uitlachen en chanteren, maar ook aan indirect
gedrag. Cyberpesten valt daar tevens onder. Bij pesten treedt de school direct en adequaat op met een brede aanpak van het
pestgedrag. Pesten heeft namelijk niet alleen betrekking op de pester en het slachtoffer. Het is een probleem dat iedereen aangaat,
zeker ook de zwijgende meerderheid onder de leerlingen. Denk aan kinderen die min of meer bewondering hebben voor wat de
pester allemaal durft en doet, maar ook de kinderen die pesten afkeuren en zich er niet mee bemoeien. Wij gaan daarom ook met
die groep leerlingen in gesprek en vragen aandacht voor de schoolregels.
Uitgaande van onze pedagogische opdracht en gebruikmakend van de geldende schoolregels hanteren wij een pestprotocol:
 Leerkrachten, leerlingen en ouders zien pesten als een probleem dat de sfeer aantast. Bij leerlingen gaat het niet alleen om de
pester en het gepeste kind, maar ook om de zwijgende meerderheid (de meelopers).
 Wij willen pesten – in welke vorm dan ook – voorkomen.
 Noodzakelijke voorwaarden zijn:




vertrouwd pedagogisch klimaat waarin kinderen zich thuis voelen
hanteren van en het zich houden aan schoolregels
bespreken van het onderwerp pesten met de leerlingen in de groep

 Pesten wordt zowel door leerkrachten en leerlingen als ouders waargenomen. Melden is hierbij geen klikken.
 De betreffende groepsleerkracht treedt direct en gepast op. Ook het team en de directie worden op de hoogte gesteld en indien
gewenst bij de oplossing betrokken.
 Indien nodig kunnen ouders betrokken worden bij het oplossen van het pestgedrag, bijvoorbeeld met gesprekken. Na overleg
en instemming van hen kunnen ook hulpverlenende instanties worden ingeschakeld.
Schoolgids
Onze schoolgids voor het schooljaar 2018-2019 is te vinden op de website. Mocht u over een papieren
versie willen beschikken dan kunt u deze bij de leerkracht of de directie vragen.
In de schoolgids vindt u de meeste relevante informatie over onze school in één document. De missie en
visie van de school, inhoudelijke informatie over ons onderwijs, maar ook heel praktische zaken, namen
en adressen.

Op dinsdagmorgen 2 oktober zullen we met alle leerlingen de kinderboekenweek feestelijk openen. Het
thema van de kinderboekenweek 2018 is VRIENDSCHAP.
Op dinsdag 9 oktober komt kinderboekenschrijfster Tessa de Gruijter voorlezen in de groepen 1-2 en 2-1
uit haar boeken over de broertjes Job en Jelle.
In de kinderboekenweek organiseren we jaarlijks een kleedjesmarkt in de hal van de school. Dit jaar doen
we dat op woensdag 10 oktober van 8.15 uur tot 9.00 uur. Iedereen mag boeken meenemen om te
verkopen. Alle boeken kosten max. 50 eurocent. De kinderen mogen een plekje zoeken in de school en
de boeken uitstallen op een meegebracht kleedje. Voor de kleuters wordt er voorgelezen in groep 3.
Vindt uw kind het ook leuk om mee te doen? Speurt u dan alvast de zolder en de boekenkast af naar
kinderboeken die te koop kunnen worden aangeboden en waar andere kinderen nog veel plezier aan
kunnen beleven.
Kalender

Heeft u de kalender op onze website al ontdekt. Alle belangrijke activiteiten, festiviteiten, studiedagen, schoolvakanties etc.
vermelden wij in de kalender op de app en de website.
Praktische verkeerslessen voor de groepen 1 t/m 4
Op vrijdag 5 oktober zijn er praktische verkeerslessen voor
de leerlingen van de groepen 1 t/m 4. De lessen worden
gegeven door een speciale verkeersleerkracht van
OnderwijsAdvies. Die dag mogen de leerlingen hun fiets of
step mee naar school nemen. Er wordt een parcours op het
plein of in de voetbalkooi uitgezet. Kinderen krijgen op een
uitdagende en speelse manier les in het ontwikkelen van het
evenwichtsgevoel ten gunste van de fietsvaardigheid. Ook
worden er verkeerssituaties nagebootst om vaardigheden te
oefenen, bijvoorbeeld het stoppen voor een verkeerslicht of
het maken van een noodstop. Meer informatie volgt via de
groepsleerkrachten. Het is belangrijk dat we die
vrijdagochtend voldoende (groot)ouderhulp hebben.

