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Wat? 

 

“Pesten gebeurt bewust en systematisch met de bedoeling om’ een slachtoffer te kwetsen. 

Het is een ongelijke strijd.” (dossier: ‘Kom -op -tegen –pesten’) 

 

Enige verduidelijking van de termen. 

 

bewust: opzettelijk en gepland 

systematisch: het is een herhaaldelijk gebeuren, dus niet éénmalig 

slachtoffer: voelt zich onzeker, eenzaam, bang 

kwetsen: het gaat om negatieve handelingen, van materiële, fysieke of psycholo- 

gische aard     

ongelijke strijd: de pester heeft de bovenhand en de gepeste is niet in staat om 

zichzelf te verdedigen en verliest in deze machtsstrijd.    

 

Pesten en plagen zijn niet hetzelfde. 

 

Plagen gebeurt niet met kwade bedoelingen. Men wil niet kwetsen. Het is eerder een 

uiting van elkaar graag hebben. Het is vaak plezierig. Er is een gelijke machtsverhouding 

tussen plager en geplaagde. De rollen worden soms ook omgekeerd. De geplaagde kan en 

zal zich veelal verweren op een gelijkaardige manier. 

Pesten en plagen mogen niet verward worden. Pesten mag en kan niet. 

Plagen is dikwijls prettig en grappig, meestal heeft men het graag.   

 

Pesten en plagen zijn geen zuiver zwart-wit-verhaal. Soms kan plagen te extreem worden 

en dan naderen we de grens van het pesten. Wanneer de geplaagde het niet meer prettig 

vindt, zitten we dicht bij die scheidingslijn. 
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Verschijningsvormen 

 

Er zijn verschillende manieren om te pesten. 

 

 verbale pesterijen: met woorden dreigen, vernederen, spotten, schelden, 

belachelijk maken, kinderen met bijnaam aanspreken, gemene boodschappen  

schrijven … 

 

 fysieke of lichamelijke pesterijen: slaan, knijpen, onder dwang vasthouden, aan de 

haren trekken, achternalopen, opjagen, klem zetten, opsluiten  … 

 

 materiële agressie: stelen of vernielen van bezittingen. 

 

 indirecte pesterijen: iemand op een subtiele manier uitsluiten of negeren,  

waardoor de persoon zich sociaal geïsoleerd voelt, vriendinnenvenijn ( = samenklitten, 

onderling fluisteren en elkaar verbieden om met iemand te spelen, Queen bee*) 

 

 steaming: een vorm van geweld die een groepje over een individu uitoefent. Het is 

een vorm van afpersen waarbij het slachtoffer wordt geïntimideerd totdat hij geld of 

een voorwerp afgeeft. 

 

 cyberpesten: pesten via nieuwe media zoals internet, sms- en e-mailberichten. De 

pester dringt binnen in het privéterritorium van de gepeste. De anonimiteit en 

laagdrempeligheid die deze media bieden, maken dit soort van pesten beangstigend. 

 

 

 

 

 

 

* De populairste meid van de klas en toch vormt ze kliekjes, sluit ze vriendinnen buiten of maakt ze klasgenoten zwart.   

Queen bees pesten zo subtiel dat leraren er niets van merken. Ze doden met blikken. De meeste meisjesgroepen zijn net 

een koninkrijkje met aan het hoofd een koningin. De koningin of queen bee bepaalt wie erbij hoort en wie niet. Omdat een 

koningin niets is zonder onderdanen, dirigeert ze een aantal meisjes die erbij willen horen (de meelopers of wanna-bees). 

Om zich als groep sterker te voelen, kiest de hofkliek een slachtoffer(het target) buiten de eigen groep.  
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Cijfergegevens 
 

Uit onderzoek blijkt dat pesten het vaakst voorkomt bij kinderen tussen 10 en 14 jaar. 

Gemiddeld telt elke Vlaamse klas één leerling die pest en één leerling die gepest wordt. 

Cijfers wijzen uit dat jongens meer pesten dan meisjes. Ze treiteren op een directe manier 

door uitschelden, pijn doen en het beschadigen van materialen. Meisjes pesten minder 

vaak openlijk en geven de voorkeur aan indirecte pesterijen zonder dat het tot een 

zichtbaar treffen komt: roddelen, uitsluiten, leugens rondstrooien, venijnige opmerkingen 

maken, beste vriendinnen ‘afpakken’, … 

Jongens worden door hun directere manier van pesten dan ook meer gestraft dan meisjes. 

Jongens maken meer kans om slachtoffer te worden. Het risico neemt af naarmate ze 

ouder worden. Deze dalende trend is minder uitgesproken bij meisjes. 

De meeste pesterijen vinden plaats op school en voor iets meer dan de helft in de eigen 

klassengroep en vooral op momenten dat de groep (gedeeltelijk) ontsnapt aan het oog van 

de leerkracht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 75% van de pesterijen tijdens 

ontspannings- en overgangsmomenten gebeurt, waardoor de leerkracht op deze minder 

bewaakte momenten dikwijls geen ooggetuige is. 

Slechts 10% van de pestgevallen is gekend. Dat betekent dat er zich nog steeds 90% 

pesterijen onopgelost afspelen met alle gevolgen van dien voor de betrokken partijen. 

Over de hele wereld plegen gemiddeld 17 jongeren per dag zelfmoord ten gevolge van 

pesterijen. 

De kans dat pesters later in het criminele milieu verzeild raken, is 4 keer zo groot als bij 

andere leerlingen. 

 

 

De gevolgen van pesterijen 

 

De gevolgen van pesterijen mogen niet worden geminimaliseerd. 

Alle betrokken partijen worden in meer of mindere mate getekend door pesterijen. 

De leerling die wordt gepest, kan met een minderwaardigheidsgevoel kampen, zich 

eenzaam voelen, slaap- of bedplasstoornissen hebben, er als een bange wezel bijlopen … 

Hij of zij kan met emotionele en sociale problemen blijven kampen en dat heeft soms heel 

nare gevolgen. Er zijn al voldoende gevallen van zelfdoding bekend. 

Ook de omstaanders vragen zich af of ze al dan niet moeten reageren waardoor ze met een 

schuldgevoel opgezadeld zitten. Ze leven mee in een ongezellige groepssfeer. 

 

De verschillen in de ernst van de gevolgen hangen af van de aard, duur en hevigheid van de 

pesterijen. Ook andere factoren zijn bepalend voor de graad van ernst: het aantal partijen 

dat erbij betrokken is, het leeftijdsverschil tussen het slachtoffer en de pester, de manier 

waarop de omgeving reageert, de manier waarop kinderen hebben geleerd om met 

gevoelens en problemen om te gaan … 

 

Pesten betekent slecht nieuws voor het welzijn en zelfvertrouwen van een kind en 

beïnvloedt de sfeer in een klas of groep. 

We moeten dit soort problemen dan ook zo snel en goed mogelijk aanpakken. 
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Preventieplan 
 

‘Het preventieplan omvat doelbewuste probleemoplossende initiatieven die erop gericht 

zijn om het pestprobleem te voorkomen, zodat er duidelijkheid voor alle partijen geldt.’ 

 

Een veilig vertrouwenscheppend school- en klasklimaat met een kindgerichte houding, 

waarbij succeservaringen worden aangemoedigd en waarbij er een goede band is tussen  

leerkracht en leerlingen helpt ongetwijfeld tegen antisociaal gedrag. 

Regelduidelijkheid is hierbij van belang. Er worden niet alleen goed omschreven grenzen 

gesteld, maar ze worden ook consequent bewaakt. Het best worden deze afspraken in 

samenspraak met de klassengroep opgesteld. Zo voelen de kinderen zich meer 

verantwoordelijk voor hun latere gedrag. 

 

Ook de overheid geeft impulsen om pesten te voorkomen, o.a. via de eindtermen en 

ontwikkelingsdoelen waarin sociale vaardigheden een belangrijke pijler vormen. 

Onze school ambieert om in de buurt te komen van wat we een pestvrije school noemen. 

Het preventieplan en het pedagogisch project van onze school zijn dan ook met elkaar 

verweven. 
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Pesten voorkomen 
 

We overlopen enkele aandachtspunten die je als ouder, leerkracht of school kan 

meenemen om te voorkomen dat een kind wordt gepest, zelf pest of een meeloper wordt. 

 

 
Hoe voorkom 
je pesten als 

ouder? 

 

 Leer kinderen opkomen voor zichzelf en anderen: reageren op 
treiterijen, inschatten hoe anderen denken en voelen …   
Maak evenwel duidelijk dat agressief reageren (fysiek geweld) op 
treiterijen niet gepast is. 
 

 Laat je kinderen omgaan met gevoelens als tegenslag, frustratie, 
onzekerheid  … 
 

 Leer ze zelf overleggen en zoeken naar oplossingen, waarbij je hun 
vragen om hulp ernstig neemt. 
Zo krijgen ze een verantwoordelijkheidsgevoel. Dat werkt hun 
zelfvertrouwen in de hand. 
Je hoeft hun problemen niet op te lossen, maar je kunt hen wel 
steunen bij het vinden van hun oplossingen. 
 

 Laat hen aanvoelen dat het belangrijk is om te weten wat ze doen en 
waar ze zijn, zonder hen voortdurend te controleren. Let dus op voor 
overbescherming. 
 

 Geef hen regelmatig een complimentje zodat ze aanvoelen dat ze de 
moeite waard zijn. 
 

 Probeer een rolmodel voor hen te zijn als het gaat over conflicten 
binnen het gezin of de familie, want kinderen leren het meest van 
voorbeelden die hen worden voorgeleefd. Pest dus ook zelf niet … 
 

 Toon respect voor verschillen in mensen, muziekgenres, gewoontes, 
…  dan ervaren ze deze niet als ‘vreemd’ of ‘eng’. 
 

 Beïnvloed hen niet in hun vriendenkeuze: laat hen zelf bepalen met 
wie ze willen spelen of wie ze willen uitnodigen; nuanceer je eerste 
indruk over hun vrienden  … 
 

 Zoek en stimuleer hun talenten. 
 

 Lees samen boeken over pesten. 
 

 Kijk over hun schouder mee als ze op Facebook zitten aan de pc. 
 

 Trek aan hetzelfde touw als de school wat betreft het uitbouwen van 
het anti-pestbeleid. 
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Hoe voorkom je pesten 

als leerkracht op 

klasniveau? 

 

 Wees een rolmodel waardoor de kinderen zich thuis voelen in 
een veilige klas: kinderen laten uitpraten, naar hen luisteren, 
positieve eigenschappen benoemen, met iedereen rekening 
houden … 
Een goed voorbeeld werkt positief. 
In zo’n veilige klas krijgen pesters weinig kans: iedereen 
neemt het op voor elkaar.  
 

 Wees zelf duidelijk bij conflicten tussen de kinderen. In 
eerste instantie proberen ze zelf hun onderlinge problemen 
op te lossen. De leerkracht toont hierbij zijn vertrouwen. 
De leerkracht biedt geen oplossing aan, maar helpt wel om 
samen naar een oplossing te zoeken. 
Kinderen kunnen geleerd worden om een conflict op te lossen 
aan de hand van een stappenplan. Elk leerjaar kan dit doen 
op eigen niveau. 
 

 Tijdens observaties kun je signalen herkennen en daarop 
inspelen. 
 

 Activiteiten organiseren om de samenhorigheid te 
bevorderen: 
positieve opmerkingen maken over iemand die niet steeds 
uitblinkt, een afvalvrije lunch houden met de klas, … 

 

 Een antipestverdrag met de klas opstellen en deze 
visualiseren. 

 
 

Onze klas verbindt er zich plechtig toe: 
 

Elkaar niet te beoordelen naar schoolresultaten 
 

elkaar niet te beoordelen naar uiterlijk 
 

elkaar niet te beoordelen naar kleding 
 

elkaar niet uit te schelden of uit te lachen 
 

wij aanvaarden andere meningen 
 

wij beschouwen het melden van pesterijen NIET als klikken. 
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Hieronder kun je enkele activiteiten lezen die onze collega’s in hun klas doen om pesten 

te voorkomen. 
 
 
 
Echt pesten komt in een eerste kleuter nog niet voor.  
Ik werkte wel al eens rond het thema 'anders zijn' met het prentenboekje ‘Rikki’ door Guido 
van Genechten. 
EEF 
 
 

Tijdens catechesemomenten leren we over vriendjes zijn. 
We drukken onze handjes samen af om zo te tonen dat we één klas en allemaal 
vriendjes zijn. 
We werken ook met prentenboekjes rond bepaalde waarden zoals: 
delen, lief zijn voor elkaar, vriendjes zijn ... 
Delphine 
 
 
We leren zeggen aan elkaar: “Ik heb dat niet graag”. Het is van belang om 
het gevoel te leren verwoorden. Bv.: een kleuter die steeds iets afneemt. 
Als dat niet helpt, zeggen we het aan de juf. 
Ann 

 
 

In de tweede kleuterklas werken wij met prentenboeken rond vriendschap en anders 

zijn. 

We hebben heel veel klasgesprekken en in de godsdienstmomenten praten we ook vaak 

over gevoelens en uitsluiten. 

We werken heel dikwijls het thema ‘iedereen is anders ‘ uit of nemen de axenroos als 

thema. 

Gwenny en Els 
 
 

Ik los dit meestal op door dit in godsdienstmomenten te verwerken. 

Het kan aan de hand van een prentenboek. 

Het kan door een rollenspel met popjes te spelen, door kringgesprekjes … 

Je kan via de axenroos veel thema's hierover uitwerken. 

Annelies 
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Bij het begin van het schooljaar starten we altijd met een viertal pictogrammen om 

kennis te maken met de regels van de klas en om ons schooljaar zo aangenaam 

mogelijk te maken: 

-          We doen elkaar geen pijn 

-               We lachen elkaar niet uit 

-               We vechten niet 

-          We helpen elkaar 

Indien er toch iemand zich niet aan de regels houdt, verwijzen we naar de 

pictogrammen en praten het uit (in groep of individueel). 

In onze handleiding Godsdienst (TOV) zitten er ook twee bruikbare thema’s die dit 

onderwerp benaderen: 

-          Welkom in onze toffe club 

-          Als twee stenen botsen (dit gaat over ruzie en pesten) 

  

Ook onze projectweek: anders-zijn was ideaal om dit thema te bespreken. 

Martine  
 
 
 

In het eerste leerjaar probeer ik vooral om verschillende coöperatieve strategiespelen aan te 
leren aan de kinderen. Dit zijn gezelschapsspelen waarbij er geen verliezer of winnaar is. Ze 
kunnen enkel samen winnen door samen te werken.  
Christa 
 

 

Een tijdje geleden werd An gepest door Jan. Ik gebruikte een zonnekaart.  Na elke speeltijd werd 

zijn gedrag besproken. Het was een vorm van zelfevaluatie. Daarna vroeg ik aan de klas of Jan An 

met rust liet. 

Na enkele weken was zijn gedrag verbeterd. 

Els 

PS: Meer kan ik niet vertellen, ik heb gelukkig niet veel ervaring met pestgedrag. 

 

 

Ik vind dat werken met een zonnekaart een goed effect heeft op het gedrag van jonge 
kinderen.  
Els en ik praten erover met de ouders en met het kind. We bespreken welke het wenselijke 
gedrag is en we noteren het op een kaart met vakjes (4 vakjes per dag). 
Na de speeltijd wordt steeds geëvalueerd of het gedrag ok was. Indien ja, wordt een 
zonnetje getekend. Op het einde van de dag gaat de zonnekaart mee naar huis. Dit werkt  
een week of twee, maximum drie. Daarna zou het gedrag verbeterd moeten zijn.  
Ria 
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We houden een kringgesprek (bij het begin van het schooljaar) : 
      -  Wat is pesten, plagen, ruzie maken ? 

      -  Pesten hoort niet thuis op de school. Word je gepest, vraag hulp aan de juf.  Dit is zeker niet   
hetzelfde als klikken. 
      -  Iedereen van de klas bouwt mee aan de klassfeer.  Merk je dat iemand gepest wordt, steek dan 
een briefje in de gevoelsdoos. 
                  
Bij pestgedrag: 

     - een gesprek tussen pester en gepeste leerling. 
       1. We vertellen rustig wat er gebeurd is. 
       2. Hoe kunnen we het beter doen ? 
     - een gesprek met de juf 
       Indien er geen oplossingen uit het gesprek tussen de pester en gepeste leerling voortgekomen 
zijn, maak ik nieuwe afspraken. 
       Indien later het pestgedrag terugkeert, stel ik me duidelijk streng op. 
 Els 

 
 
 

- Kringgesprek in de wero-les:  
   thema: "Wie ben ik?  
   les: "Ik voel mij als een vis in het water." 
- Hoekenwerk: 
   Samen spelen vb. een gezelschapsspel, lego …  
   Hierbij hen zelf laten beslissen wie mag beginnen, de spelregels volgen, in geval 
   van discussie samen een oplossing zoeken … 
-Ik sta ook stil bij het verschil tussen pesten en plagen. Ik leg duidelijk uit dat pesten niet kan. 
Veerle 
 
 
 

* Door het tandemlezen met 3e en 4e leerjaar leren we de leerlingen klassendoorbrekend 
omgaan met een verschil in leesniveaus en zo ook verdraagzaamheid stimuleren. 
 
* Bij pestgedrag hou ik een kort, duidelijk gesprek en pak ik het aan met onmiddellijke straf. Ik 
stel de ouders ook zo vlug mogelijk op de hoogte. 
 
* Ik stel ook altijd de vraag of ze het zelf leuk zouden vinden. (doe nooit aan een ander iets wat 
je zelf niet leuk zou vinden ...)  
 
* Toneeltje laten opvoeren over het verdere verloop van een gegeven pestsituatie. 
 
* Groepswerk rond een aantal stellingen over pesten die daarna klassikaal worden besproken. 
 
Mieke D.  
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In september spelen we met het 4de leerjaar enkele klasspelen. Wie het best 

samenwerkt wint. Het spel lukt ook alleen maar als je samenwerkt.  

  

Schrijfgesprek rond kerstperiode: het is stil in de klas, iedereen schrijft een korte wens of 

boodschap naar elke leerling van de klas. Ook de juf doet mee. 

De kinderen hebben plezier van het schrijven én ontvangen van de vele briefjes. 

  

Afvalarme klaspicknick 

 

Werken rond een artikel in de Klapkrant over dit onderwerp: verschil tussen pesten en 

plagen verduidelijken, hoe reageren in pestsituaties als gepeste en omstaander, stilstaan 

bij de gevoelens van en gevolgen voor alle betrokkenen in een pestsituatie, de term 

pestspotter verduidelijken, voorstellen bedenken om pestgedrag op school te verminderen 

… 

Katrien 

 

 
Onze klas 5A wil preventief een zo open mogelijke sfeer creëren waar alles bespreekbaar wordt. 
Verder  hebben we een geheime bus waar (al dan niet anoniem) berichtjes aan mij bestemd kunnen 
gepost worden. Tenslotte komt het item in het werothema 'haai in een box' uitgebreid aan bod. 
Ingeborg 
 

 

 

In 5B hebben wij het vaak over de verschillen die er zijn tussen leerlingen. Er wordt 

sterk benadrukt dat niet iedereen gelijk is, eigenlijk wat in de lijn van het thema 'anders 

zijn'. Indien er zich een probleem voordoet, praten wij hierover met de betrokkenen en 

vraag ik hoe ze zich voelen. Zo kunnen ze vrijuit spreken en worden ze niet meteen van 

iets beschuldigd (~no-blame). 

Kortom: in 5B wordt over deze zaken gepraat.  

Thomas 

 

 

- In bijlage vind je een incidentenfiche en een gesprekswijzer bij conflicten 
beiden gebaseerd op de axenroos. In het begin van het schooljaar werk ik hier met 
de kinderen aan. Zo'n incidentenfiches kunnen ze steeds invullen. We bespreken die 
op maandagmorgen in het onthaalmoment.  
- Bij conflicten mogen de kinderen zelf proberen om het conflict op te lossen aan de 
hand van de gesprekswijzer. 
-Verder doe ik wat de meeste collega's doen. Alert zijn en ingrijpen wanneer nodig. 
Positief gedrag bevestigen en minder het negatieve benadrukken. Complimenten 
geven die niet alleen de leerresultaten omvatten. Oog hebben voor de hobby's en 
interesses van alle leerlingen. 
 Mieke en Ann 
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Hieronder de zinvolle incidentenfiche en de gesprekswijzer die in de zesde klas wordt gebruikt. 
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Hoe voorkom je 
pesten op 

schoolniveau? 

 

 Het moet duidelijk zijn dat de school een gemeenschap is waarin 
iedereen zijn eigen plaats heeft. Daartoe helpt het organiseren 
van gezamenlijke momenten met de hele school: 
sinterklaasgebeuren vieren, klasdoorbrekend werken, 
projectweken plannen, een poets- of voorleesmiddag houden, 
carnavalstoet houden … 
 

 Er kan tijdens een projectweek rond een antipestweek worden 
gewerkt om een duidelijk statement te brengen en tevens de 
goede klas-en schoolsfeer te bevorderen. Tijdens zo’n week kan 
worden gewerkt aan het verschil tussen plagen en pesten, aan 
tips hoe je fijn kan samenspelen, aan tips over wat je kan doen 
als er zich een pestprobleem voordoet … 
 
Hierbij een voorstel tot enkele uitwerkingen: 
een optocht houden 
een antipestflyer knutselen 
een antipestlied zingen 
een antipesttentoonstelling houden 
een ‘ik vind jou cool’- dag organiseren 
ballonnen met antipestboodschappen oplaten 
een videoreportage door leerlingen laten maken 
 

 Zinvolle invulling van ‘dode’ momenten (speeltijden, 
middagpauzes) met nevenactiviteiten als sport, dans, spel, zang 
… 
 

 Onze nieuwe overzichtelijke, kindvriendelijke speelplaats 
voorkomt verveling en dus negatief gedrag. 
Niet alleen de speeltuigen maar ook het materiaal uit het 
speelgoedwinkeltje dienen met respect te worden behandeld. 
 

 Actief toezicht houden door de leerkrachten op de speelplaats 
kan kwaad voorkomen als er tijdig wordt ingegrepen. 

 

 Leerlingen van de zesde klas kunnen opgeleid worden en 
optreden als bemiddelaars bij conflicten op de speelplaats tussen 
jongere kinderen. 

 

 Op het kinderparlement wordt de kans gegeven om problemen 
aan te kaarten, samen naar oplossingen te zoeken of om nieuwe 
voorstellen te doen om het samenhorigheidsgevoel te kunnen 
bevorderen. 

 

 Er kunnen leefregels worden besproken met de kinderen die dan 
gevisualiseerd worden in de school. 
Als deze afspraken vanuit de kinderen komen, zullen ze eerder 
geneigd zijn om deze ook na te leven. 
Iedereen kan deze leefregels ook in een persoonlijk boekje 
bijhouden. Belangrijk is dat deze afspraken positief geformuleerd 
worden: zeggen wat de kinderen moeten doen is beter dan 
zeggen van wat ze niet mogen. 
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 Het pestbeleid van de school moet duidelijk en toegankelijk zijn 
voor iedereen door het te verspreiden via de website, de 
infobrochure en het schoolreglement. 

 

 Leerkrachten moeten over voldoende informatie over pesten 
beschikken. Dat kan via een algemeen vormingsmoment en een 
gespecialiseerde vorming (voor de zoco). 

 

 Samenwerken en afspraken maken met het ouderraad. 
 

 Een brief meegeven voor ouders en leerlingen over gezonde 
omgangsvormen en kanalen om problemen te signaleren. 
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Het grote zwijgen: waarom? 

Vele van de pestgevallen zijn niet gekend omdat men er niet over durft te praten. 

We zoeken de drempels die het voor de betrokken partijen moeilijk maken om met het 

probleem naar buiten te komen. 

 

Betrokken partij Mogelijke drempels 

 
Het gepeste kind 

 
 Ouders niet teleurstellen 
 
 Pestprobleem lijkt toch niet op te lossen 
 
 Angst om schuld of straf te krijgen 
 
 Wil geen klikker zijn  wraakacties kunnen volgen 
 
 Vreest om niet geloofd te worden 
 

 
De pesters 
 

 
 Zijn zich niet bewust van hun gedrag 
 
 Beseffen gevolgen voor slachtoffer niet 
 
 Willen hun eigen machtspositie niet verliezen 
 
 Willen anders omgaan met slachtoffer, maar weten niet 
hoe 
 

 
De omstaanders = 
de andere kinderen 

 

 
 Gewetensvraag: reageer ik of doe ik alsof mijn neus  
bloedt? 
       a) reageren  kans zelf gepest te worden 
       b) geen actie  schuldgevoel 
 

            Pesten mee uit angst om zelf gepest te worden 
 
           ▪ Opnemen voor slachtoffer door sterke status in groep 
 

 
De ouders 

 
 Schaamte omdat ze het gebeuren als een gevolg zien 
van de manier waarop ze hun kind opgevoed hebben 
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Interventieplan 

Waaraan herken je de gepeste en de pester? 

 

Let wel: een eenduidig beeld van pester en gepeste is er niet. Sommige kenmerken zoals hieronder beschreven komen een keer voor, andere 

weer niet. Toch geven we een overzicht van de meest voorkomende signalen. 

 
De gepeste 

 

 
De pester 

 
gedrag: moeilijk, gesloten gedrag dat blijft duren … 
 
 
zelfbeeld: voelt zich onzeker, angstig, weinig zelfrespect, niet veel 
zelfvertrouwen waardoor hij of zij zowel verbaal als fysiek minder 
weerbaar is  … 
 
sociaal: geen vrienden, niet gevraagd worden bij klasvrienden, niet 
buiten willen spelen, zwijgzaam worden, verjaardag niet willen 
vieren, vaak in de buurt van volwassenen of leerkracht vertoeven, 
wegblijven uit de sport-of hobbyclub, geen boodschappen willen 
doen, prikkelbaar, angst voor sommige kinderen of plaatsen, hebben 
geen vast vriendengroepje, liggen minder goed in de groep, hij of zij 
is ‘lastig’ of ‘vervelend’ omdat hij of zij de situaties zogezegd 
telkens ‘uitlokt’, eenzaat, brengen geen vrienden mee naar huis  … 
 
motorisch: onhandig in sport en spel, kan zich niet zo goed verweren 
… 
 
schoolmoe: niet meer naar school willen, niet vertellen over school, 
slechtere schoolprestaties behalen, geen concentratie en interesse 
meer in de les, verschillende routes naar school nemen … 
 

 
gedrag: kan het pestgedrag goed verbergen en praat er thuis 
zelden (in 1 op de 4 gevallen) over, … 
 
zelfbeeld: komt zelfverzekerd over, heeft geen schuldgevoel, 
heeft in wezen een gebrek aan zelfvertrouwen, minder 
inlevingsvermogen waardoor de pester de gevolgen van zijn 
gedrag niet kan plaatsen, heeft het gevoel dat hij/ zij zich moet 
bewijzen, zit niet goed in zijn/ haar vel, impulsieve reacties … 
 
sociaal: zich omringen met meelopers, dominant zijn, andere 
kinderen zijn bang van hem of haar, agressief gedrag (ook naar 
volwassenen toe), kan vrienden niet lang houden, lijken populair, 
werden vroeger soms zelf gepest, zien in omgeving voorbeelden 
van uitsluiten, roddelen … 
 
 
motorisch: meestal de sterksten … 
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lichamelijk: buik-of hoofdpijn, blauwe plekken op ongewone 
plaatsen, angst voor lichamelijk contact, zonder redenen anderen 
pijn doen … 
 
 
slaapproblemen: niet willen en kunnen slapen, nachtmerries, 
bedplassen … 
 
materieel: vaak kapotte spullen, regelmatig spullen kwijt, bepaalde 
kleding niet meer willen dragen, honger omdat hun lunch wordt 
gepikt … 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Adviezen voor ouders van de gepeste en de pester 

 

 
Ouders van de gepeste  

 

 
Ouders van de pester 

 

 Actief, geduldig luisteren: oogcontact houden, af en toe 
knikken, open lichaamshouding vertonen, parafraseren, 
emoties interpreteren, peilen naar verwachtingen, eigen 
oordeel achterwege laten … 
 

 Directe vragen stellen. 
Je krijgt een duidelijk beeld van de situatie door volgende 
vragen te stellen: wie, wat, wanneer, waar … gebeurt het? 
Dit kun je eventueel bijhouden in een dagboek. 

 

 Niemand beschuldigen. 
Je kind (‘Je moet je niet laten doen hé), de school (‘En de 
juf heeft dat niet gezien?’), noch jezelf of je partner (‘Wij 
zijn ook te zacht hé’) met een schuldgevoel opzadelen. 

 

 Samen naar een oplossing zoeken.  
Enerzijds mag je niet verlangen dat het kind zelf met een 
oplossing voor de dag komt, daarvoor is zijn draagkracht te 
klein en anderzijds mag je zelf geen oplossing aanbieden 
waardoor het zich machteloos kan voelen.  
Vraag wel wat je kind al probeerde of wil doen om de 
situatie te verbeteren en prijs het voor elke poging die het 
daartoe doet. Als er samen naar een oplossing wordt gezocht, 
krijgt het kind het gevoel dat het controle over de situatie 
krijgt. 

 
 

Heel uiteenlopende reacties van ouders: verontwaardigd, 
beschaamd, beschermend … 
 

 Praat erover om een duidelijk beeld te krijgen van wat er 
aan de hand is en samen te zoeken naar de drijfveer achter 
de gevoelens die tot pesten leiden. Dit neemt al heel wat 
spanningen weg. 
 

 Wijs je kind op de gevolgen voor het slachtoffer. 
Het stellen van volgende vragen zal hun inlevingsvermogen 
vergroten:‘Hoe zou jij je voelen als … ?’ 
Vaak zijn ze zich niet bewust van wat hun woorden en/of 
daden bij anderen teweeg brengen waardoor het wangedrag 
blijft aanhouden. Pesterijen kunnen iemands leven moeilijk 
maken. Een pester moet weten dat iedereen het recht heeft 
om erbij te horen en zich goed te voelen. 
 

 Niet personaliseren. 
Het ongewenste gedrag kun je afkeuren, maar de persoon 
mag je niet kwetsen. Hoe beter de band is tussen jullie, hoe 
meer kans op een goed resultaat. Duidelijk stellen dat 
pestgedrag niet acceptabel is en de mogelijkheden bespreken 
om ermee op te houden: ‘Wat zul je doen om het goed te 
maken, wat als het nog eens gebeurt …?’ 
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 School (leerkracht, directie, clb …) op de hoogte brengen. 
Vraag hiervoor wel eerst de toestemming aan je kind. Je kunt 
dit motiveren door duidelijk te maken dat niets zeggen en 
niets doen ook niets zal helpen. Maak wel een afspraak zodat 
er ruim de tijd kan genomen worden om te luisteren en het 
probleem serieus te nemen. 

 

 Geen contact nemen met de pester of zijn ouders. 
De school heeft de taak om het pesten te stoppen. Zij 
hebben als organisatie de beste positie om het probleem aan 
te pakken. Als ouder van de gepeste praten met de pester, 
verergert meestal de situatie. Ook (telefonisch) contact 
zoeken met de ouders van de pester wordt afgeraden omwille 
van de grote emotionele betrokkenheid. Mocht je na grondige 
overweging het toch zinvol vinden om met de betrokken 
ouders te praten, kies dan een rustige plaats uit en vertel dat 
je je zorgen maakt over hoe de kinderen met elkaar omgaan. 
Vergeet niet om de andere partij de kans te geven om te 
reageren. 

 

 Een andere school biedt geen garanties. 
Nieuwe leerlingen gaan hetzelfde gedrag van je kind 
waarnemen en de kans bestaat dat het verhaal zich herhaalt. 
 

 Stimuleer sociale contacten. 
Dit kan in een sport- of hobbyclub, maar ook door aardige 
klasvriendjes eens thuis uit te nodigen. Andere kinderen 
overstelpen met snoep of cadeautjes helpt niet om je kind 
populairder te maken; kinderen laten zich niet omkopen. 

 
 
 
 
 

 

 Duidelijke fatsoen- (geweld is geen optie, iedereen 
respecteren …) en omgangsregels (fair play, overleggen …) 
voorleven, verwoorden en consequent laten naleven. 
De gelijklopende grenzen die de ouders stellen liggen in de 
lijn van wat op school geldt. De mening van de ouders is de 
mening van de kinderen bij voorbeeldgedrag. 
 

 In uitzonderlijke gevallen sancties toepassen. 
Geef je kind eerst de kans om zijn gedrag te veranderen. 
Maak vooraf duidelijk welke sanctie wordt verbonden aan het 
overtreden van welke afspraak. Een zinvolle straf wil het 
negatieve gedrag uitdoven en volgt zo snel mogelijk op de 
afgekeurde handeling. 
 

 Stimuleer aansluiting bij een vereniging. 
Een jeugd- of sportvereniging kan helpen om de agressie om 
te wenden en spelregels te leren respecteren. 
 

 Positief reageren op elke kleine gedragsverandering. 
 

 Overzicht hebben op activiteiten kind: met wie gaat het 
om, wat gebeurt er … zonder het voortdurend te controleren. 
 

 Kijk- en speelwijzer opstellen om zicht te houden over zijn 
thuisactiviteiten. 
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 Leer uw kind voor zichzelf op te komen. 
Het volgen van een weerbaarheidstraining of creatief zoeken 
naar wat het zou kunnen antwoorden bij verbale spot zijn 
hier voorbeelden van. 

 

 Laat aanvoelen dat je jouw kind graag ziet. 
Je kind heeft een fout gemaakt, maar mensen maken nu 
eenmaal fouten. Het is van belang om jouw geloof uit te 
drukken in zijn of haar mogelijkheden om de situatie positief 
om te buigen. 
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Adviezen voor de gepeste 

 

Wat kun je doen als je gepest wordt? 

 

 Praten met iemand die je vertrouwt en uitleggen hoe vaak, waar en wanneer het 

gebeurt. 

 Aan je ouders vragen of ze het aan de juf of meester willen vertellen. 

 Draai je rug naar de pesters en stap zelfverzekerd door want huilen of wegrennen speelt 

in hun kaarten. 

 Blijf bij de groep, want alleen zijn maakt je kwetsbaarder. 

 Laat dure spullen thuis en schep er zeker niet over op. 

 Probeer steeds rustig te blijven, dit kun je thuis oefenen. 

 

Wat kun je zeggen als je gepest wordt? 

Een pester zegt… Jij antwoordt… 

 
Sukkel! 
 

 
Fijn dat jij je even voorstelt! 

 
Eikel! 
 

 
En ben je hard van de boom gevallen? 

 
Wat een lelijke schoen! 

 
Ik vind ze best mooi! (terwijl je wijst naar 
de ander zijn schoenen) 
 

 
Je bent gek! 

 
Ja, té gek! 
 

 
Brillenman! 
 

 
Zo kan ik beter zien! 

 
Je bent lelijk! 

 
Wàt ben jij? 
 

 
Rotkind! 

 
Ik ben geen appel, ik ben geen peer, rotten 
doe ik niet, het spijt me zeer! 
 

 
Betweter! 
 

 
Ik weet niet meer dan jou! 
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Adviezen voor de omstaanders 

 

Wat kun je doen om te helpen? 

 

 Iemand waarschuwen. 

 

 Niet deelnemen aan het pestgedrag. 

 

 Opkomen voor het slachtoffer. 

 Vragen aan de gepeste om samen het pestgedrag aan de leerkracht te melden. 

 Het gepeste kind bij allerlei spelletjes betrekken. 

 Met beide partijen praten en vragen hoe ze dit kunnen oplossen. 

 

 

 

 

 
 

Waarom hebben sommige kinderen zo’n pijn? 
Nou, omdat er voor hen geen vrienden zijn. 

 
Het is sneu, maar toch is het waar, 

daarom staan wij altijd voor hen klaar. 
 

De juf helpt ons daarbij, 
daarin is zij een kei. 
Pesten is niet fijn, 

zeker niet om ervan de dupe te zijn. 
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De no-blame aanpak 

 

De no-blame aanpak is een probleemoplossende, niet-bestraffende methode die zich 

kenmerkt door een beroep te doen op de kracht  van de groep met de bedoeling het 

pesten te doen ophouden. Het uitgangspunt is dat de betrokken partijen samen op zoek 

gaan naar positieve voorstellen, veeleer dan straffen uit te delen. De kinderen worden 

samen verantwoordelijk gemaakt voor de groepssfeer en het welbevinden van de groep 

zonder dit expliciet te maken of als een moraliteit in te hameren. Zo kunnen ze het 

slechte gevoel van het slachtoffer verminderen of wegnemen. Deze aanpak heeft dus niet 

tot doel om de feiten in vraag te stellen of iemand te beschuldigen of te straffen. 

Pesten is meestal een groepsgebeuren: het is de groep die het wangedrag ondersteunt en 

tolereert. Het is diezelfde groep die de macht heeft om het pesten te veroordelen en als 

de pester niet langer steun krijgt van de groep zal zijn gedrag minder interessant worden. 

Vanuit deze redenering kiezen we om de groep in te schakelen bij het zoeken naar een 

oplossing. Zo leren kinderen om conflicten samen op te lossen door verantwoordelijkheid 

voor elkaar te aanvaarden.  

De klemtoon ligt op het probleemoplossende karakter. Als je kinderen actief bij de aanpak 

betrekt, ontstaat er een positievere sfeer dan bij de bestraffende methodes. De nadruk 

wordt gelegd op het slechte gevoel van het slachtoffer en niet op de feiten, waardoor de 

pesters en de groep zich minder terechtgewezen voelen. Zodra kinderen zelf met 

voorstellen komen, kun je positief reageren en elke stap vooruit is een goede stap. 

Kinderen zullen trots zijn op wat ze als individu en als groep kunnen bereiken.  

 

Concreet gaat het over een 7-stappenplan, waarin het gepeste kind wordt bevraagd naar 

ervaringen. 

Vervolgens worden pesters en omstaanders erbij geroepen om samen een oplossing te 

zoeken en te evalueren.  

1. Gesprek met slachtoffer 

Er wordt vooral geluisterd naar de negatieve gevoelens van de gepeste. Er wordt 

bepaald wie (= buddies) zal worden uitgenodigd voor het volgende gesprek.  

De no-blame aanpak wordt tevens verduidelijkt. 

De gepeste krijgt als opdracht mee om tot uiting te brengen hoe hij of zij zich 

voelt. Dit kan via een verhaal, gedicht, tekening,… 

Tevens wordt na dit gesprek met de betrokkenen een brief meegegeven waarin de 

ouders worden geïnformeerd van welk groepje hun kind deel uitmaakt en ze worden 

uitgenodigd om hierover met hun kind te praten en passend te reageren. 

2. Uitnodiging ‘no-blame’groep 

We nodigen de betrokken leerlingen (pester(s), meelopers, neutrale klasgenoten) 

uit voor een gesprek. 

3. Gesprek om de situatie te schetsen d.m.v. huiswerkopdracht 

Bij het begin van het gesprek verduidelijken we het probleem: leerling X voelt zich 

ongelukkig en daarover maken we ons zorgen. Hierbij gaan we niet beschuldigen of 

etiketteren maar proberen we dit om te buigen tot een groepsprobleem met het 

oog op het ontwikkelen van begrip en inlevingsvermogen. 
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4. Verantwoordelijkheid uitdelen 

Ieder van de groep wordt gesensibiliseerd om een potentiële bijdrage te leveren 

zodat de gepeste zich opnieuw veilig en goed kan voelen binnen de groep. Het gaat 

om het in de verf zetten van de individuele verantwoordelijkheid. 

5. Voorstellen formuleren 

Iedereen van de groep krijgt de tijd om een voorstel te bedenken dat een stap in de 

richting van een oplossing gaat. De voorstellen worden in de ik-vorm geformuleerd 

om zich niet te kunnen verstoppen achter algemene uitspraken (‘We zullen x met 

rust laten’.) We moedigen elk voorstel in de positieve richting aan. De betrokken 

leerkracht brengt deze voorstellen over aan de gepeste. 

6. Groep krijgt proefweek 

Na het beluisteren van de voorstellen wordt de verantwoordelijkheid bij de groep 

gelegd. 

We spreken af om na een week te evalueren. 

7. Individuele gesprekken 

Na een week spreken we ieder afzonderlijk over de uitvoer en de beleving. 

Tevens worden de betrokken ouders op de hoogte gebracht. 

 

Op deze manier kun je proberen om het pesten te stoppen: door te luisteren, door in alle 

vertrouwen te praten en verantwoordelijkheid op te nemen. Zo krijgen leerlingen de kans 

op een persoonlijke ontplooiing en het opbouwen van goede sociale relaties. Niet door te 

negeren, niet door te beschuldigen, maar door te luisteren, door in alle vertrouwen te 

praten en verantwoordelijkheid op te nemen. 

 

Na de eerste stap wordt er met de kinderen ook een brief meegegeven. Zo krijgen de 

ouders informatie over het feit dat er een groepje is opgestart waarvan hun kind deel 

uitmaakt en krijgen ze tevens de kans om hierover een gesprek met hun kind te hebben. 

Op deze manier wordt de rol van het kind in het gebeuren duidelijker en kan hierop 

passend gereageerd worden. 

 

Deze methode poogt de bouwstenen voor een empatische en zorghebbende filosofie te 

bieden. Het geeft alle leerlingen een kans en biedt ze een gestructureerde steun. 
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 Materiaal  
 

 

Banner-affiche ‘Kies Kleur tegen Pesten’: gratis (max. 10 ex.) 

Ballonnen ‘Kies Kleur tegen Pesten’in mix van kleuren: 10 cent/ex. 

Polsbandjes ‘Kies Kleur tegen Pesten’in mix van kleuren: 30 cent/ex. 

Folders voor ouders (4pp; met tips): 10 cent/ex. 

kunnen besteld worden op www.kieskleurtegenpesten.be of 015/ 43 56 96 

 

Het boekje Pesten van VCLB Meetjesland (www.vclbmeetjesland.be) is een duidelijk en 

concreet instrument om je wegwijs te maken in de 7 anti-pestkoffers. Deze werken met 

verhalen, gedichten, materiaal, muziek, beeldmateriaal, kaarten en theater. 

 

 

Hieronder een greep uit de vele boeken over pesten. 

 

Anders, nou en? 

Anders, nou en? is een rijk geïllustreerd boekje dat gaat over pestgedrag van kinderen naar 

kinderen en over de gevoelens die daarbij kunnen ontstaan.  

 

 

 

brochure: Nergens meer veilig 

Digitaal pesten, wat is het en hoe ga je ermee om?' Deze brochure is gemaakt in 

samenwerking met Pestweb en SIRE en gaat over het aanpakken van (digitaal) pesten.  

 

 

 

 

brochure: Pesten op school hoe ga je ermee om? 

Met de handvatten die deze brochure aanreikt, kunnen scholen voor basis- en voortgezet 

onderwijs een beleid ontwikkelen, dat het pestprobleem een halt toeroept.  

http://www.kieskleurtegenpesten.be/
http://www.vclbmeetjesland.be/
http://www.pestweb.nl/artikel/-/asset_publisher/tjJfPw3ZHEMA/content/anders-nou-e-1?redirect=http%3A%2F%2Fwww.pestweb.nl%2Fartikel%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_tjJfPw3ZHEMA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26p_r_p_564233524_categoryId%3D230800
http://www.pestweb.nl/artikel/-/asset_publisher/tjJfPw3ZHEMA/content/brochure-nergens-meer-veilig?redirect=http%3A%2F%2Fwww.pestweb.nl%2Fartikel%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_tjJfPw3ZHEMA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26p_r_p_564233524_categoryId%3D230800
http://www.pestweb.nl/artikel/-/asset_publisher/tjJfPw3ZHEMA/content/brochure-pesten-op-school-hoe-ga-je-ermee-om-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.pestweb.nl%2Fartikel%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_tjJfPw3ZHEMA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26p_r_p_564233524_categoryId%3D230800
http://www.pestweb.nl/artikel/-/asset_publisher/tjJfPw3ZHEMA/content/anders-nou-e-1?redirect=http://www.pestweb.nl/artikel?p_p_id=101_INSTANCE_tjJfPw3ZHEMA&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_categoryId=230800
http://www.pestweb.nl/artikel/-/asset_publisher/tjJfPw3ZHEMA/content/brochure-nergens-meer-veilig?redirect=http://www.pestweb.nl/artikel?p_p_id=101_INSTANCE_tjJfPw3ZHEMA&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_categoryId=230800
http://www.pestweb.nl/artikel/-/asset_publisher/tjJfPw3ZHEMA/content/brochure-pesten-op-school-hoe-ga-je-ermee-om-?redirect=http://www.pestweb.nl/artikel?p_p_id=101_INSTANCE_tjJfPw3ZHEMA&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_categoryId=230800
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De gouden weken 

De Gouden Weken worden ingezet om het goud dat je in handen hebt, je leerlingen, in 

korte tijd te smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer in je groep heerst, een heel 

schooljaar lang. 

 

 

 

De pestjuf - Praten met kinderen: hoe doe je dat? 

Aan de hand van verhalen uit haar praktijk toont de auteur hoe pestgedrag kan worden 

aangepakt. Zij laat zo ook onrechtstreeks zien waar pesten vandaan komt. 

 

 

 

Een monster om mij heen 

"Een monster om mij heen" is bedoeld voor mensen, jong en oud, die gepest worden of 

werden. 

 

 

 

Een roze bril: meidenvenijn op de basisschool 

Winterboek, vakantieboek.. Een doeboek vol verhalen, knutsels en spelletjes. Dat beeld 

roept deze roze bundel rondom het aanpakken van Meidenvenijn in het basisonderwijs, op. 

http://www.pestweb.nl/artikel/-/asset_publisher/tjJfPw3ZHEMA/content/de-gouden-weken?redirect=http%3A%2F%2Fwww.pestweb.nl%2Fartikel%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_tjJfPw3ZHEMA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26p_r_p_564233524_categoryId%3D230800
http://www.pestweb.nl/artikel/-/asset_publisher/tjJfPw3ZHEMA/content/de-pestjuf-praten-met-kinderen-hoe-doe-je-dat-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.pestweb.nl%2Fartikel%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_tjJfPw3ZHEMA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26p_r_p_564233524_categoryId%3D230800
http://www.pestweb.nl/artikel/-/asset_publisher/tjJfPw3ZHEMA/content/een-monster-om-mij-heen?redirect=http%3A%2F%2Fwww.pestweb.nl%2Fartikel%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_tjJfPw3ZHEMA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26p_r_p_564233524_categoryId%3D230800
http://www.pestweb.nl/artikel/-/asset_publisher/tjJfPw3ZHEMA/content/een-roze-bril-meidenvenijn-op-de-basisschool?redirect=http%3A%2F%2Fwww.pestweb.nl%2Fartikel%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_tjJfPw3ZHEMA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26p_r_p_564233524_categoryId%3D230800
http://www.pestweb.nl/artikel/-/asset_publisher/tjJfPw3ZHEMA/content/de-gouden-weken?redirect=http://www.pestweb.nl/artikel?p_p_id=101_INSTANCE_tjJfPw3ZHEMA&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_categoryId=230800
http://www.pestweb.nl/artikel/-/asset_publisher/tjJfPw3ZHEMA/content/de-pestjuf-praten-met-kinderen-hoe-doe-je-dat-?redirect=http://www.pestweb.nl/artikel?p_p_id=101_INSTANCE_tjJfPw3ZHEMA&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_categoryId=230800
http://www.pestweb.nl/artikel/-/asset_publisher/tjJfPw3ZHEMA/content/een-monster-om-mij-heen?redirect=http://www.pestweb.nl/artikel?p_p_id=101_INSTANCE_tjJfPw3ZHEMA&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_categoryId=230800
http://www.pestweb.nl/artikel/-/asset_publisher/tjJfPw3ZHEMA/content/een-roze-bril-meidenvenijn-op-de-basisschool?redirect=http://www.pestweb.nl/artikel?p_p_id=101_INSTANCE_tjJfPw3ZHEMA&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_categoryId=230800
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Feel Good for Kids 

Kinderen maken soms lastige fasen door in het leven. Maar ze kunnen er zelf veel aan doen 

om lekker in hun vel te zitten. Gezond eten en genoeg bewegen bijvoorbeeld.  

 

 

 

Gewoon en toch 

In "Gewoon en toch" staan korte, kindgerichte herkenbare verhaaltjes over heel gewone 

kinderen die te maken krijgen met verbaal of non-verbaal pestgedrag. 

 

 

Kinderen pesten kinderen 

Dit is een pestboekje. Het gaat over pestkoppen, scheldmonden, stomphanden, duwarmen, 

schopbenen, trapvoeten en andere. Kinderen die worden gepest hebben daar veel steun 

aan. 

 

 

En tenslotte… filmpjes bekijken: 

Pestwebkanaal op Youtube 

Pestweb heeft een eigen internetpagina op Youtube, het Pestwebkanaal. Daarop staan 

allerlei filmpjes die te maken hebben met pesten. Sommigen zijn gemaakt als 

schoolopdracht door een groepje leerlingen. Anderen zijn reclamefilmpjes van Pestweb of 

van de overheid. Er zijn ook filmpjes gemaakt door kinderen die graag anderen willen 

laten weten hoe het voelt om gepest te worden. En tot slot is er een lessenserie van 

schooltv met uitleg aan kinderen over hoe je met pesten om kunt gaan. 

http://www.pestweb.nl/artikel/-/asset_publisher/tjJfPw3ZHEMA/content/feel-good-for-ki-2?redirect=http%3A%2F%2Fwww.pestweb.nl%2Fartikel%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_tjJfPw3ZHEMA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26p_r_p_564233524_categoryId%3D230800
http://www.pestweb.nl/artikel/-/asset_publisher/tjJfPw3ZHEMA/content/gewoon-en-toch?redirect=http%3A%2F%2Fwww.pestweb.nl%2Fartikel%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_tjJfPw3ZHEMA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26p_r_p_564233524_categoryId%3D230800
http://www.pestweb.nl/artikel/-/asset_publisher/tjJfPw3ZHEMA/content/kinderen-pesten-kinder-1?redirect=http%3A%2F%2Fwww.pestweb.nl%2Fartikel%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_tjJfPw3ZHEMA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26p_r_p_564233524_categoryId%3D230800
http://www.pestweb.nl/artikel/-/asset_publisher/tjJfPw3ZHEMA/content/feel-good-for-ki-2?redirect=http://www.pestweb.nl/artikel?p_p_id=101_INSTANCE_tjJfPw3ZHEMA&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_categoryId=230800
http://www.pestweb.nl/artikel/-/asset_publisher/tjJfPw3ZHEMA/content/gewoon-en-toch?redirect=http://www.pestweb.nl/artikel?p_p_id=101_INSTANCE_tjJfPw3ZHEMA&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_categoryId=230800
http://www.pestweb.nl/artikel/-/asset_publisher/tjJfPw3ZHEMA/content/kinderen-pesten-kinder-1?redirect=http://www.pestweb.nl/artikel?p_p_id=101_INSTANCE_tjJfPw3ZHEMA&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_categoryId=230800
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Geraadpleegde bronnen: 

 

 

www.pestproject.nl  (de positieve aanpak van pesten) 

www.kieskleurtegenpesten.be 

 

Dossier: ‘Kom -op -tegen –pesten’ 

 

www.hetspoorbasisschool.be 

 

www.pestweb.nl 

www.saam.be 

 

www.tkofschip.be 

www.klasse.be/ouders/24691/hoe-pak-ik-een-pestkop-aan 

 

Pestkrant NKO (vriendinnenvenijn) 

 

Klasse voor leraren nr. 230 

 

 

 

 

 

 

Met oprechte dank aan: 
Paul Dudal 
Jan Duthoo 

Pieter Van Biervliet 

http://www.pestproject.nl/
http://www.kieskleurtegenpesten.be/
http://www.hetspoorbasisschool.be/
http://www.pestweb.nl/
http://www.saam.be/
http://www.tkofschip.be/
http://www.klasse.be/ouders/24691/hoe-pak-ik-een-pestkop-aan

