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Beste raadsleden en duoburgerleden,
Naar aanleiding van de bespreking van de aangekondigde motie over cyberpesten tijdens de Commissie Mens en
maatschappij van 4 juli jl., is toegezegd informatie te verschaffen over de activiteiten die door scholen, GGD en
gemeente worden uitgevoerd om het (cyber)pesten aan te pakken. Deze informatie treft u onderstaand aan.
Maatregelen die scholen nemen:
-

In het kader van de wet Sociale veiligheid is een school verplicht om een protocol tegen (cyber)pesten te

-

Er moet een coördinator sociale veiligheid zijn binnen de school (aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en

-

Scholen zijn tevens ook verplicht om een aantal activiteiten of lessen initiëren binnen de school over dit

hebben.
collega’s).
onderwerp.
-

De aanpak van cyberpesten op scholen heeft een relatie met het handelingsprotocol Veilige Scholen dat door
alle middelbare scholen is ondertekend. De scholen moeten handelen volgens dit protocol en hebben zich
daarmee gecommitteerd aan het creëren van een veilige schoolomgeving voor leerlingen en docenten De
scholen zijn niet de enige partij, maar zijn wel een belangrijke vindplaats.

Maatregelen die de GGD neemt:
Cyberpesten hoort ook tot het preventiepakket van de GGD. Zij ondersteunen bij de lessen die op scholen over
cyberpesten worden gegeven.
De GGD werkt vraaggericht en op maat. Dat betekent dat zij vragen van scholen en/of andere belangstellenden
oppakken. Dat kan variëren van een ouderbijeenkomst, deskundigheidsbevordering van leerkrachten tot het
beantwoorden van een eenvoudige vraag door een persoon. In Bergen op Zoom zijn er de afgelopen tijd
hierover weinig vragen aan de GGD gesteld.
Een voorbeeld van een concrete actie is dat de GGD ingaat op een verontrustend bericht van een ouder die zich
zorgen maakt wat er op gebied van social media binnen de school van haar kind speelt. De verpleegkundige
gaat dan in gesprek met de school. De GGD kan hier actie op ondernemen als de school dit probleem herkent
en erkent.
In september staat er een ouderbijeenkomst gepland op een basisschool. Daarnaast werkt de GGD in oktober
mee met workshops over dit onderwerp binnen SDW.
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-

Omdat door WijZijn Traverse ook gastlessen op scholen worden gegeven over cyberpesten, is de GGD in
gesprek met deze organisatie gegaan over een mogelijke overlap van werkzaamheden ten aanzien van dit
onderwerp.

Maatregelen die de gemeente neemt:
-

De door de gemeente aangestuurde Jeugdprofessionals hebben binnen de scholen, door nauwe samenwerking
met de Intern Begeleiders van de scholen, een signaleringsrol. Het is een van de onderwerpen die rondom de
veiligheid en gezondheid van het kind speelt.

-

De gemeente is de initiatiefnemer van het Handelingsprotocol Veilige School. De gemeente organiseert in dit
kadereen aantal keer perjaarde Monitorgroep Veilige School, waarbij alle middelbare scholen van de
Brabantse Wal, het MBO en de jeugdprofessionals vertegenwoordigd zijn. Ook (cyber)pesten komt bij deze
monitorgroep aan de orde.
Het Team Veiligheid en handhaving wil samen met de scholen voorlichtingsbijeenkomsten organiseren waar
cyberpesten aan bod komt.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Mevr. drs. Y.J.M.M. Kammeijer-Luycks
Wethouder

