Melding van gepest worden
Vul deze vragenlijst in. Wees wel eerlijk!
1. Door wie word je gepest?:
Naam:					Klas:
Naam:					Klas:
Naam:					Klas:

2. Wie is de ergste pester?
Naam:					Klas:

Christelijke
scholengemeenschap voor
voortgezet onderwijs

3. Hoe word je gepest?*
uitlachen / uitschelden / je mag niet meedoen / leugens over je vertellen / spullen afpakken of kapotmaken / bedreigen of bang maken / lelijke dingen zeggen / aanraken of beetpakken / duwen / schoppen / slaan / anders:									
4. Waar word je gepest?*
in de klas / in de school / op het plein / buiten de school
5. Wat heb je zelf gedaan?*
terugschelden / terugslaan of schoppen / uitlachen /weglopen / niets / anders: 			
6. Heb je zelf wel eens gepest?*
ja / nee
7. Weten je ouders dat je gepest wordt en je een melding van pesten gaat doen?*
ja / nee

Datum: 					
Naam: 					
Klas: 					 Handtekening:				

* Omcirkel wat van toepassing is.

Lever deze melding in bij je mentor of de vertrouwenspersoon.
De mentor of vertrouwenspersoon zal dan een afspraak met je maken voor een gesprek en met je afspreken wat de volgende stappen zijn om het pesten te stoppen.
Om pesten te stoppen is een melding alleen niet genoeg, maar zal ook de pester (of pesters) moeten
weten van deze melding. Een volgende stap is (als jij daar mee instemt) dat de pester (of pesters) een
kopie van jouw ‘melding van gepest worden’ krijgt en een vragenlijst die ingevuld moet worden. Jij
krijgt daarna een kopie van deze ingevulde vragenlijst. Zowel de melding van gepest worden als de
ingevulde vragenlijst komen in het leerlingdossier. Afhankelijk van de ernst van het pesten (of als er een
nieuwe melding binnenkomt van gepest worden), kunnen ook de ouders/verzorgers van beide partijen
worden geïnformeerd over deze melding en worden uitgenodigd voor een gesprek op school.
De mentor of vertrouwenspersoon zal samen met jou dus afspreken wat in jouw geval het beste is en
de volgende stappen afspreken.

Het Hondsrug College,

een slimme start voor je toekomst!
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