Anti-Pestbeleid

Als Rooms Katholieke school die waarde hecht aan haar identiteit is ons motto de leidraad
voor ons pedagogisch en didactisch handelen. Een motto dat terug te voeren is op het
dubbelgebod uit de Bijbel :
U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat
is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf ’
(Matteüs 22,37-39).

Met name uit het tweede gedeelte van dit gebod stamt het motto van onze school:
-“School zijn we samen iedereen doet ertoe”Dit motto prijkt niet alleen op de voorgevel van de school en op de muur van de stiltecentrum
maar krijgt in ons onderwijs ook werkelijk betekenis. Zeker in het anti-pestbeleid is dit motto
de rode draad.
Ieder schooljaar zijn er de zogenaamde themavieringen, waarin aan de hand van een
Bijbelfragment op een voor de leerlingen zeer aansprekende wijze belangrijke thema’s
worden behandeld. Thema’s die feitelijk altijd neerkomen op respect voor elkaar.
Enkele thema’s van de laatste vieringen waren;
-

“Iedereen verdient een tweede kans”
“Wie goed doet goed ontmoet”
“Stilstaan en herdenken”
“Inspiratie”
“Wat Gij niet wilt dat u geschiedt”

Eens in de vijf jaar is er door middel van een themaviering aandacht voor discriminatie. Sinds
1992 is het Alfrink College een “School zonder racisme” Een van oorsprong Belgisch initiatief
waar wij ons als school aan hebben gecommitteerd. En dat ons verplicht eens in de vijf jaar
de leerlingen te laten tekenen tegen discriminatie. De muur in onze aula getuigt daarvan.
“School zonder racisme past dan ook mooi in ons anti-pestbeleid.
In de eerste weken van het eerste leerjaar krijgen alle leerlingen van de brugklas een
themaviering over pesten voorgeschoteld, gevolgd door een mentorles waarin leerlingen
afspraken met elkaar maken en het zogenaamde pestcontract ondertekenen.
Vervolgens wordt er in de mentorlessen regelmatig teruggekomen op de sociale omgang
met elkaar en herinnert aan de afspraken die in het pestcontract zijn gemaakt.
Sinds kort hebben we in de tweede klas een project dat zich vooral toespitst op het digitale
pesten. Hiervoor huren wij een aantal acteurs in van bureau Horizon. Zij beschrijven zichzelf
op hun website als volgt:
Bureau Horizon ontwikkelt interactieve theaterworkshops voor jongeren tussen 8 en 18 jaar. We
behandelen onderwerpen die jongeren bezighouden, of waarvan wij denken dat we het met
jongeren moeten bespreken. De workshops zijn erop gericht leerlingen bewust te maken van de
gevolgen en effecten van hun gedrag bij pesten, cyberpesten, overmatig alcoholgebruik,
homohaat en seksuele intimidatie. We vragen hoe ze over dergelijke problematiek denken, hoe
ze daarmee omgaan en wat ze zelf kunnen doen om hun school en leefomgeving voor iedereen
veilig te maken

Ook dit is een voor de leerlingen zeer aansprekend project. De acteurs brengen het
probleem van digitaal pesten (iets dat de laatste jaren een steeds groter probleem geworden
is) zeer herkenbaar naar de leerlingen toe. Ook dit project wordt vervolgens nabesproken in
de mentorles.

Naast dit alles is het beleid om onmiddellijk in te grijpen bij signalen over pesten. Leerlingen
aan te spreken en indien nodig ouders in te lichten om vervolgens passende maatregelen te
nemen.

