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Busleyden Atheneum campus Caputsteen wint prijs “Pesten, dat kan niet!”

ANTIPESTBELEID VAN BUSLEYDEN ATHENEUM CAMPUS
CAPUTSTEEN VALT IN DE PRIJZEN
Vrijdag 22 februari 2019 vond in Mechelen de prijsuitreiking plaats van de ‘Pesten, dat
kan niet!’-wedstrijd 2019. Campus Caputsteen van het Busleyden Atheneum viel in de
prijzen. “We ontvingen een cheque van € 500. Een mooie erkenning voor ons
antipestbeleid”, zegt Katie Steemans, directeur van Busleyden Atheneum campus
Caputsteen.
Een herstelgerichte visie vormt de basis van het antipestbeleid van Busleyden Atheneum
campus Caputsteen. “We zetten in op een breed algemeen welbevinden. Dit doen we vanuit
3 pijlers: een aangename en propere leeromgeving, eigenaarschap van alle betrokkenen en
wederzijds respect en een open dialoog tussen alle betrokkenen”, zegt Katie Steemans.
Eind 2017 werd het Busleyden Atheneum, campus Caputsteen samen met twee andere
Vlaamse scholen geselecteerd uit tal van scholen voor het driejarig traject ‘Herstelgericht
werken op school van A tot Z’.
“We stelden ons kandidaat omdat dit traject volledig past bij onze methodische
Freinetwerking. We hanteren een positief leerklimaat op school. Door deel te nemen aan het
driejarig traject konden we dit nog verder versterken”, vertelt Roos Van Baelen, pedagogisch
directeur van BA Caputsteen. “We zijn dan ook fier op deze prijs. Het is een erkenning van
ons antipestbeleid, dat gebaseerd is op onze herstelgerichte werking.”
Binnen het 3-jarig traject werden reeds verschillende vormingen omtrent conflicthantering
aangeboden aan de teamleden en leerlingen. Bijkomend werden vormingen tot Hergomoderator en Herstelgericht leidinggevende gevolgd door leerkrachten en directie bij de
organisatie Ligand te Kortrijk. Tevens brachten verschillende teamleden bezoeken aan
‘restorative schools’ in Londen, waar ze ‘good practices’ uitwisselden.
Sabine Coppens, trajectbegeleidster, gaf vormingen tot peermediator aan de leerlingen, die
nadien zelf als peermediators aan de slag gingen om kleine conflicten tussen leerlingen op te
lossen.
“In de herstelgesprekken focussen we op het herstellen van de schade die door het conflict
werd veroorzaakt. In plaats van (de) dader(s) sancties op te leggen, willen we dat de dader
tot inzicht komt en desgewenst een gesprek met het slachtoffer aan gaat om zo de schade te
herstellen. Herstelgericht werken houdt echter niet in dat er straffeloosheid is. Het beoogt wel
dat dader(s) tot inzicht kom(t)(en) over de gevolgen van zijn/haar gedrag.”
Samen afspraken maken met de leerlingen bij het begin van het schooljaar en het opvolgen
van de klasdynamiek met proactieve cirkelgesprekken vormen de basis van het
antipestbeleid van Busleyden Atheneum campus Caputsteen. “Volgend schooljaar krijgen
deze check-in en check-out-gesprekken (klasgroep) alsook de coaching-gesprekken
(individueel) zelfs een vaste plaats in onze lessenroosters”, zegt Katie Steemans.
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