
1 
 

 

 
 

Paus Johannescollege 
Basisschool 
Hundelgemsesteenweg 239 
9820 MERELBEKE 
09 230 76 48 (fax 09 230 84 33)  
info@pausjohannescollege.be 
 www.pausjohannescollege.be 

                                                        

http://www.pausjohannescollege.be/


2 
 

Inhoudstafel 
 

1.Inleiding          3 
2. Wat is plagen en wat is pesten?       3 
3.  Waar en wanneer wordt vooral gepest?     3 
4.  Hoe gebeurt pesten?         4 
4.1.  Verbaal           4 
4.2.  Fysiek           4 
4.3.  Materieel           4 
4.4.  Uitsluiten en negeren          4 
4.5.  Steaming          4 
4.6.  Cyberpesten            4 
5.Beeld van de betrokkenen         5 
5.1.  Het slachtoffer of de gepeste       5 
5.2.  De pester          5 
5.3.  De meelopers          5 
6.  Vooroordelen rond pesten        6 
a)  Pesten gaat vanzelf over        6 
b)  Het slachtoffer lokt het zelf uit.        6 
c)  Van pesterijen word je hard.         6 
7.  Identificatie van slachtoffers en pesters       6 

7.1.  Mogelijk signalen van slachtoffers:      6 
7.2.  Mogelijke signalen van pestkoppen:     6 
8.  Mogelijke gevolgen van het pesten       7 
8.1.  Het slachtoffer kan:        7 
8.2.  De pester kan:           7 
9.Waarom geloven wij in een concreet uitgewerkt pestactie-
plan?           8  
10.  Onze aanpak op school        8 
10.1.  Algemene afspraken (preventief)      8 
10.2.  Specifieke afspraken bij melding van een  

pestprobleem           10 
11.No-blame            12 
12.  Adviezen aan ouders        14 
12.1.Algemeen          14 
12.2.Specifiek           15 
13.  Nuttige tips          16 
Bijlagen            17 
Bijlage 1: Leidraad          17 
Bijlage 2: Materialenlijst         18 
  
  



3 
 

 

1.  Inleiding  
  

Bij de uitgangspunten van ons opvoedingsproject lezen we dat we als 
school  o.m. werk willen maken van een stimulerend opvoedingsklimaat 

en willen werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg. 

Deze brede zorg geldt niet alleen voor kinderen met leerproblemen, maar 
geldt ook voor verschillende andere domeinen: op sportief vlak, in de mo-

torische ontwikkeling, op socio-emotioneel gebied ... enz. Ook zij, die re-
gelmatig gepest worden, verdienen onze aandacht. Leerlingen die soms 

het slachtoffer zijn van pestgedrag willen wij een helpende hand bieden. 
Wij dulden op onze school geen pestgedrag. Vandaar dat wij als school-

team hebben besloten om te werken aan een 'pestvrije' school.  
  

 2.  Wat is plagen en wat is pesten?  
  

  

PLAGEN...  PESTEN... 
is onschuldig en ongepland.  is doelbewust en gepland. 

is maar tijdelijk.  is systematisch en langdurig. 

gebeurt tussen gelijken.  gebeurt met een duidelijk machts-
verschil. 

is te verdragen.  gebeurt met het doel om te kwet-

sen.  

is vaak één tegen één.  is vaak een groep tegen één. 

doet iedereen wel eens.  gebeurt vaak door dezelfden. 

  

RUZIE MAKEN...  ONGELUKJE... 
1x of meermaals Occasioneel 

Per ongeluk Per ongeluk 

Oeps Oeps 

Gelijkwaardig  Dader en slachtoffer 

Beide partijen gaan in de fout 1 iemand gaat in de fout 

Beide partijen voelen zich gekwetst 1 iemand voelt zich gekwetst 

 
  

  
  

 3.  Waar en wanneer wordt vooral gepest?  
  

Pesten komt vooral voor op momenten dat de klasgroep ontsnapt aan het 
toezicht van volwassenen: tijdens de speeltijd, in de gangen, op uitstap-

pen, op weg van en naar school...  
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 4.  Hoe gebeurt pesten?  

 4.1.  Verbaal  
  

Spotten, uitschelden, afdreigen, roddelen, leugens verspreiden, vernede-
ren... Woorden laten immers geen bewijzen na en zijn makkelijk te ge-

bruiken.  

  
 4.2.  Fysiek  

  
Slaan, schoppen, vechten, duwen, krabben...  

  
 4.3.  Materieel  

  
Bezittingen stelen of vernielen, iets doen verdwijnen, met iets gooien...  

  
 4.4.  Uitsluiten en negeren  

  
Niet laten meespelen, niet antwoorden, doen alsof iemand lucht is...  

  
 4.5.  Steaming  

  

Een groep kinderen die een individu afdreigen, vernederen of intimideren 
totdat hij geld of een voorwerp afgeeft. 

  
 4.6.  Cyberpesten  

  
Pesten via nieuwe media zoals internet, sms en e-mails. De anonimiteit 

van het cyberpesten laat zich verleiden tot grove beledigingen en vaak 
zware dreigementen. Het opereert tot ver buiten de schoolpoorten, tot in 

de veilige huiskamer toe.  
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5.Beeld van de betrokkenen  
  

 5.1.  Het slachtoffer of de gepeste  
  

Hij of zij:  
 is meestal fysiek zwakker  
 is introverter  

 is minder zelfverzekerd  
 is geneigd zich gedienstig te gedragen  

 is verbaal wat zwakker  
 heeft een uiterlijk kenmerk dat aanleiding tot pestgedrag kan geven 
 vertoont soms ook provocerend gedrag  

 zoekt soms de veiligheid van de leerkracht op   

 ...  

  
 5.2.  De pester  

  
Hij of zij:  

 wil stoer doen en imponeren  

 is fysiek vaak sterker dan het slachtoffer   
 wil overheersen en zichzelf bewijzen  
 is impulsief en reageert agressief  

 heeft een groot idee van zichzelf   
 omringt zich met meelopers die zorgen voor zijn aanzien  

 is eerder gevreesd dan geliefd in de groep  
 is zelf vaak slachtoffer geweest van pesterijen  
 is zich vaak niet bewust van de gevolgen voor de slachtoffers  

 ...  

  

 5.3.  De meelopers  
  

Hij of zij:  
 reageert onverschillig of reageert niet  
 steunt de pester(s) niet, maar helpt ook het slachtoffer niet  
 pest mee om bij de groep te horen  

 doet mee uit angst om zelf gepest te worden  
 steunt soms in persoonlijke contacten het slachtoffer, maar zwijgt in de 

grote groep  

 ...  
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6.  Vooroordelen rond pesten  
 a)  Pesten gaat vanzelf over FOUT!  

Het wordt alleen maar erger als er niets aan gedaan wordt.  
  

 b)  Het slachtoffer lokt het zelf uit. JA EN NEE!  

Dit is soms het geval, maar het mag zeker niet veralgemeend worden.  
  

 c)  Van pesterijen word je hard. FOUT!  
Plagerijen leiden tot enige hardheid maar pesterijen 'breken' slachtoffers. 

De gepesten worden overtuigd van hun minderwaardigheid en onzeker-
heid. Het pesten is dus geen stimulans maar een belemmering voor hun 

ontwikkeling.  
 

d) Een pester is van nature een bullebak . NEEN !  
Een pester is op zoek naar macht en waardering van de groep en worstelt 

zelf vaak met hulpvragen.  
  

7.  Identificatie van slachtoffers en pesters  
  

Om een pestprobleem snel te herkennen en in te kunnen schatten, dienen 

de leerkrachten alert te zijn voor een aantal signalen.  
  

 7.1.  Mogelijk signalen van slachtoffers:  
  

 Ze lijken niet echt vrienden te hebben.  

 Ze worden vaak als laatste gekozen.  
 Ze geven een onzekere indruk.  
 Ze zien er ongelukkig uit.  

 Ze worden vaak uitgelachen.  
 Hun bezittingen worden beschadigd.  

 Ze komen niet graag naar school.  

 ...  

  

 7.2.  Mogelijke signalen van pestkoppen:  
  

 Ze proberen te overheersen in alle situaties.  

 Ze zijn vaak tegendraads.  
 Ze aanvaarden geen tegenwerking.  

 Ze doen heimelijk, roddelen.  
 Ze spotten, lachen iemand uit.  
 Ze intimideren.  

 Ze sluiten iemand uit.  
 Ze maken dingen stuk.  

 ...  
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8.  Mogelijke gevolgen van het pesten  

  
 8.1.  Het slachtoffer kan:  

  
 vaak een negatief zelfbeeld krijgen van zichzelf en zich onzeker gedragen 
 overdreven voorzichtig worden in zijn doen en laten 

 zich eenzaam voelen en in de steek gelaten  
 een plotselinge of geleidelijke verslechtering tonen in de schoolresultaten 

 zich terugtrekken en geïsoleerd geraken  
 concentratiestoornissen ontwikkelen  
 niet meer durven opkomen voor zichzelf 

 iedereen gaan wantrouwen  
 geen initiatief meer durven nemen  

 spanningen op lichamelijk vlak gaan uiten: buikpijn, braakneigingen, diar-
ree...  

 in het ergste geval depressief worden en later zelfmoordneigingen verto-

nen  

 ...  

  
 8.2.  De pester kan:  

  
 op lange termijn geen echte vrienden meer overhouden  
 zich vastwerken in de pestrol en ondanks een positieve verandering in zijn 

gedrag vanuit zijn verleden als pester de grootste moeilijkheden ondervin-

den om een andere rol aan te nemen  
 op latere leeftijd in botsing komen met de maatschappij (crimineel gedrag, 

ontslag...)  
 moeite blijven ondervinden voor een goede omgang met anderen  

 ...  

  
De gevolgen voor beide partijen zijn dus niet te onderschatten.  

  
Uiteindelijk gaat IEDEREEN zelfs lijden onder de pesterijen, omdat 

ze de groepsgeest bederven.  
  

Pestgedrag moet aangepakt worden. Daar is onze school van over-
tuigd!  
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9.Waarom geloven wij in een concreet uitgewerkt pestactieplan?  
  

Vaak durven kinderen niet naar iemand toestappen om te zeggen dat ze 
gepest worden.  

  

Veel voorkomende drempels zijn:  
  

 ze schamen zich voor wat ze overkomt  

 ze zijn bang dat ze niet geloofd zullen worden  
 ze vrezen nog ergere pesterijen uit wraak  
 ze denken dat ze zelf de schuld krijgen  

 ze kunnen moeilijk inschatten welke handelingen of uitspraken accepteer-
baar zijn  

 ...  

  
Bij vermoeden van pesten dienen wij als opvoeders onze aandacht te ver-

hogen, nog beter te observeren. Vaak wordt bijlange niet alles verteld.  
  

Dan rijst de vraag hoe we het best tot een oplossing komen. Duidelijke 
afspraken op de school zijn hiervoor nodig vermits een uniforme aanpak 

de beste resultaten geeft.  

  
 10.  Onze aanpak op school  

 10.1.  Algemene afspraken (preventief)  
  

 Elke leerkracht heeft met de kinderen in het begin van het schooljaar een 

kringgesprek over pestgedrag. Ze bespreken samen wat pesten is. De 
meester of juf laat duidelijk voelen dat zo'n gedrag op onze school niet 
thuishoort en dat hij of zij het niet zal nalaten de nodige maatregelen te 

nemen. Tijdens dit kringgesprek zullen er aandachts-/werkpunten opge-

steld worden waar de klas tijdens het schooljaar aan wil werken.  

  
 In dit gesprek maken we de kinderen duidelijk dat ze met hun problemen 

altijd bij de leerkracht terecht kunnen, bij de vertrouwensleerkrachten op 
het middagtoezicht of bij de zorgcöordinator (juf Margot). Hulp vragen aan 

een leerkracht is niet hetzelfde als klikken. Bij de vertrouwensleerkracht 
kunnen leerlingen terecht die zelf hun ruzie niet kunnen oplossen over de 
middag. Daarnaast kunnen ook ouders met hun vragen of zorgen steeds 

terecht bij de zorgcoördinator/CLB/directie of de betrokken leerkracht  
 

 Bij elk maandpunt zal ook steeds een verwijzing staan naar een concreet 
werkpunt om aan het PAP te werken. Iedere maand zal elke klas op zijn 
eigen niveau dit item afwerken. Dit begint vanaf september en eindigt in 

juni en wordt op regelmatige basis in de kijker geplaatst met ludieke  
acties.  Ook voor de leerkrachten voorzien we een actiepunt in de leraars-

kamer.  
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 3x per jaar organiseert de klasleerkracht een moment om met zijn klas de 
samenhorigheid en het goed gevoel te bevorderen. (september- oktober 

/januari / juni ) Gaande van klasontbijt , receptie , spelletjesnamiddag , 

klasfuif , ……  .  

 
 Het spelen van een spel kan ook helpen om pesten meer bespreekbaar te 

maken. Het CLB en de zorgcodi zetten preventief in op sociale vaardighe-
den door 1x per jaar een spel te spelen in elke klas. Welk spel er zal ge-

speeld worden bij welke klas vind je terug in de literatuurlijst.  
 

 Op regelmatige basis zal bij MDO gepolst worden of er een uitval  

opgemerkt wordt bij bepaalde kinderen.   

  
 Alle kinderen zijn mee verantwoordelijk voor de sfeer van de groep. Dus 

iedereen draagt mee de verantwoordelijkheid om een pestprobleem aan te 

kaarten. Kinderen die dit liever anoniem doen kunnen dit doen door een 
briefje in de postbus van de klas of school te stoppen. Het gebruik hiervan 

wordt ook in het begin van het schooljaar toegelicht.  

  
 Andere activiteiten worden voorzien om het probleem van verveling tegen 

te gaan zoals : speelkoffers voor de lagere school en de kleuterschool , 

muziek op donderdag , middagsport , …… . 
 

 De school voorziet ook voor kinderen met speciale noden een extra ruimte 
waar ze kunnen tot rust komen of even afzonderen van de groep.  
De school beslist zelf welke kinderen hiervoor in aanmerking komen in 

samenwerking met het CLB , de zorgcodi , directie en de ouders.  

  
 In de loop van elk schooljaar zal er ook worden deelgenomen aan de  

antipestdag/-week (in februari van elk jaar met vrijdag als antipestdag of 

toonmoment). Op die manier komt het pesten ook nog eens tijdens het 
schooljaar aan bod en kan men terugblikken op de voorbije periode. Dit is 

dan ook een mooie gelegenheid om de afgesproken aandachts-
/werkpunten op te frissen en hier samen met de ganse klas verder aan te 

werken.  
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10.2.  Specifieke afspraken bij melding van een pestprobleem  
  

Tijdens de speeltijd:   
  

Bij een melding van “pestgedrag” door een kind zal de toezichthoudende 

leerkracht de dader(s) en slachtoffer bij zich roepen om kort te informeren 
wat er gebeurd is. Zodra de situatie duidelijk is, is het de taak van de 

leerkracht om de leerlingen te stimuleren om zelf op zoek te gaan naar 
oplossingen. Dit gebeurt in de time-out ruimte voor L3-L4-L5-L6 of door 

middel van het hinkelspel voor L1-L2. 
In de kleuterschool kan dit vaak opgelost worden door een handje te ge-

ven of een knuffel.  
Voor een verbale ruzie, ruzie met geweld, ongepast en/of ongewenst  

gedrag  kan de toezichthoudende leerkracht beslissen om de kinderen 
onmiddellijk naar het hinkelspel of de time-out ruimte te sturen.  

Vervolgens zal er op dezelfde manier zoals hierboven vermeld een ge-
sprek worden aangegaan waarin ook wordt gezocht naar een oplossing en 

waarbij afspraken worden gemaakt.  
  

Bij herhaaldelijke problemen tussen dezelfde kinderen, wordt de  

zorgcoördinator op de hoogte gebracht. Deze zal op haar beurt de  
vertrouwensleerkracht, klasleerkracht(en), CLB en directie op de hoogte  

brengen en informatie inwinnen om vervolgens een melding te maken in 
ons digitaal logboek. Dit logboek is enkel zichtbaar voor CLB , directie , 

zorgleerkrachten en vertrouwensleerkrachten.  
  

Bij een melding van pestgedrag door een kind via de postbus of de  
vertrouwensleerkracht zal de zorgjuf een verhelderingsgesprek aangaan 

met het kind. De zorgjuf onderzoekt of het om een pestsituatie gaat 
(slachtoffer, regelmatige vervelende gebeurtenissen, één of meerdere 

pesters, een aantal meelopers...). Wanneer uit dit gesprek blijkt dat het 
echt aangewezen is om de verdere stappen te ondernemen, kunnen  

gesprekken opgestart worden met de kinderen aan de hand van de aan-
wezige materialen (zie materialenlijst). Voor de oudere kinderen, vanaf 

het derde leerjaar, wordt de no-blame methode toegepast (zie 11. No-

blame)  
  

Bij melding van een pestprobleem door ouders of leerkrachten wordt  
dezelfde weg gevolgd als in het voorgaande punt.  
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Vanaf het moment dat er wordt beslist om verdere gesprekken op te  

starten, zal de directie op zijn beurt de ouders op de hoogte brengen via 
een brief/telefoongesprek en krijgen zij hierbij de mogelijkheid om een  

oudercontact te vragen. De leerkrachten zullen eveneens geïnformeerd 
worden. Dit kan ook door de zorgcoördinator gebeuren.   

  

 
Indien blijkt dat de gebruikte methode en/of materialen niet het gewenste 

effect hebben en er sprake is van blijvende ruzie/pestgedrag wordt er na 
een extra MDO duidelijk stelling genomen en treden de fasen van  

bestraffing in werking. Er wordt hierbij in eer en geweten geoordeeld of 
één of beide partijen een sanctie krijgen.  

 
▪ Straffenoverzicht:   

 
Bij pestgedrag wordt de pester buitengesloten in vrije situaties en wordt 

er gezocht naar een zinvolle straf of taak omtrent het onderwerp 'pesten'.  
In extreme gevallen, herhaald pestgedrag met geweld en/of vernieling, 

van goederen kan een tuchtmaatregel (schorsing of uitsluiting) door de 
directie uitgesproken worden (zie ook schoolreglement).  

  

Na de straf voor pestgedrag gaan we nog eens een kort gesprek aan met 
de dader en gaan we na of hij zich bewust is van zijn daden. Hij wordt 

verplicht zijn excuses aan te bieden aan de gepeste leerling. Hierna zal er 
nog een gesprek plaatsvinden met het slachtoffer om na te gaan of de  

excuses werden aanvaard en/of er verbetering merkbaar is.  
  

We maken de pester ook duidelijk dat een verandering in zijn gedrag ook 
opgemerkt zal worden en eventueel beloond met een schouderklopje of 

een aanmoedigend woordje, tenminste als hij zich aan de regels houdt.  
  

Indien we vinden dat de gepeste ook sociaal weerbaarder moet worden, 
dient ook met hem of haar een gesprek aangegaan te worden.  

  
In moeilijk oplosbare situaties kan zowel voor dader als slachtoffer  

externe hulp ingeroepen worden (CLB) voor een sociale vaardigheidstrai-

ning.  
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11.No-blame  
  

Dit stappenplan is bruikbaar vanaf het derde leerjaar en wordt uitgevoerd 
door de CLB medewerker en/of de zorgjuf omwille van redenen van  

neutraliteit.  

  
Stap 1: gesprek met het slachtoffer  

  
De leerkracht houdt een gesprek over beleving en gevoelens met de ge-

peste en geeft uitleg over de methode. Hij legt vooral de nadruk op het 
niet-bestraffende en vraagt of de gepeste akkoord gaat met de aanpak. 

De leerkracht stelt samen met het slachtoffer een groep samen die het 
probleem gaat aanpakken en spreekt duidelijk af wat niet en wat wel mag 

gezegd worden in die groep.  
  

Stap 2: groep wordt samengeroepen  
  

De groep bestaat uit 6 à 8 personen en wordt vertegenwoordigd door:  
  

 - de pester  - eventuele meelopers  - positief ingestelde kinderen  - een 

leerkracht. Het slachtoffer is niet aanwezig. De leerkracht vraagt hen om 
samen een probleem op te lossen.  

  
Stap 3: het gesprek en een plan opstellen  

  
Het probleem wordt duidelijk geschetst door de leerkracht. Hij maakt de 

groep duidelijk dat we niet op zoek zijn naar schuldigen, maar wel naar de 
oplossingen. De gevoelens van het slachtoffer worden benadrukt.  

  
Iedereen binnen de groep moet met concrete voorstellen op de proppen 

komen. Alle positieve voorstellen worden aanvaard. Ik-boodschappen zijn 
hier heel belangrijk! "Ik ga proberen om..." "Ik wil wel eens kijken of ..." 

... Er wordt een afspraak gemaakt om elkaar na een week weer opnieuw 
te spreken. De verantwoordelijkheid van de groep wordt nog eens extra 

benadrukt: de groep alleen kan het probleem oplossen. Het wordt nu aan 

de kinderen overgelaten, maar de leerkracht blijft bereikbaar, net zoals 
voor het slachtoffer. Het gesprek wordt positief afgesloten.  

  
Stap 4: individuele korte gesprekken met alle betrokkenen na één week  

  
Kernvragen in dit gesprek zijn: Hoe is dat nu? Is het gestopt? Ben je te-

vreden? ... Indien het doelwit nog niet tevreden is, kan de groep opnieuw 
samen geroepen worden.  
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Stap 5: bijkomende evaluatiemomenten  
  

Dit is afhankelijk van de situatie of kan gebeuren op vraag van het doelwit 
of een lid van een groepje. Belangrijk is in ieder geval dat het doelwit na-

dien geregeld bevraagd wordt of de pesterijen al dan niet gestopt zijn. Het 

kan ook zinvol zijn dat het doelwit zelf begeleid wordt.  
  

! Tijdens het proces van de no-blame aanpak is het van cruciaal belang 
dat er voldoende terugkoppeling naar de leerkrachten toe gebeurt. Dit kan 

mondeling of via mail gebeuren. Op die manier kan er door iedereen  
consequent worden ingegrepen!   
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12.  Adviezen aan ouders  
  

 12.1.Algemeen  
  
School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. 

Toch moeten beide partijen waken over haar eigen grenzen. Het kan NOOIT de 
bedoeling zijn dat ouders op school (en ook niet aan de poort of op weg naar 

school of thuis) eigenhandig het probleem willen oplossen. Er moet overleg zijn 
met de betrokken leerkracht(en) en/of directie.  

  
Voor een pestgedrag op school blijft de inbreng van de ouders bij voorkeur be-
perkt tot het aanreiken van informatie en tot het ondersteunen van de aanpak 

van de school. Neem EERST contact op met de school  
(zorgcoördinator: Margot De Smaele of zorg@pausjohannescollege.be) alvorens 

in contact te treden met de ouders van de andere partij. De emotionele  
betrokkenheid bij uw eigen kind kan soms te groot zijn om een juist inzicht te 
krijgen.  

  
Ouders maken thuis tijd om met hun kinderen over het probleem te praten en 

laten het kind duidelijk aanvoelen dat ze achter de aanpak van de school staan. 
Geloof samen met uw kind dat er gewerkt wordt aan het probleem.  
  

Indien u erachter komt dat uw kind zijn probleem niet durft te melden op de 
school, vragen wij u om uw kind in eerste instantie te stimuleren om naar de 

(vertrouwens)leerkracht, zorgjuffen toch toe te stappen of het te melden via de 
voorziene postbus. Pas als dit niet lukt, neemt u zelf contact op met de school.  
  

Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat of in een hobbyclub, raden wij 
u aan om dezelfde stappen te zetten als hierboven vermeld.  Een school mag 

immers niet voor conflicten buiten haar eigen muren verantwoordelijk gesteld 
worden. Toch kan het geen kwaad om ook hiervan de school op de hoogte te 
brengen. Vaak breiden broeihaarden zich uit naar andere locaties.  

  
Ouders geven zelf het goede voorbeeld hoe een conflict kan opgelost worden. 

Moedig uw kind aan om op een positieve manier voor zichzelf op te komen, maar 
ook voor anderen. Het melden van pestgedrag is niet gelijk aan klikken. Stimu-
leer je kind niet om het recht in eigen handen te nemen en zeker niet op een 

gewelddadige manier.  
  

Geloof niet steeds alles wat uw kind zegt, maar tracht door gerichte vraagstelling 
en het aanhoren van alle partijen een mening te vormen vooraleer u uw oordeel 
uitspreekt over uw zoon of dochter of andere leerlingen.  

Indien uw kind op school reeds bestraft werd voor zijn daden, is het niet nodig 
om thuis nog een extra straf op te leggen. Wijs wel in een gesprek op de gevol-

gen van zijn pestgedrag en laat duidelijk uw afkeuring blijken. Reageer ook posi-
tief op elke gedragsverbetering, hoe bescheiden ook.  
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12.2.Specifiek 
 

Je kind wordt gepest:  
 Steun je kind, luister naar zijn verhaal, leg de schuld niet bij hemzelf.  
 Meld het aan de school (eventueel ook aan de huisarts)  

(zorgcöordinator: Margot De Smaele of zorg@pausjohannescollege.be)  
 Hou een logboek bij met daarin wie wanneer pest, hoe, enz.  

Zo krijg je een duidelijk beeld van de situatie.  
 Zoek samen naar manieren om op het gepest gepast te reageren.  
 Zoek vrienden, hobby‟s waar je kind zich wel goed voelt. 

 Maak je kind duidelijk wanneer het pesten niet ophoudt , jij op termijn 
niks anders kan dan dit te melden aan de school , ook al vraagt je kind om 

dit niet te doen. ( dit heeft niks te maken met je woord breken! )  

  
Je kind blijkt een pestkop:   

 Ga na wat er precies gebeurt. Praat met je kind, zijn leraar, trainer, vrien-

den…  
 Leg het verschil uit tussen plagen (onschuldig en kort) en pesten (hard en 

om te kwetsen)  
 Zeg duidelijk dat pesten niet kan. Nooit. Om geen enkele reden. Op geen 

enkele manier (uitsluiten, spullen stuk maken, slaan, uitlachen, haatmails 

sturen…) Vraag je kind om onmiddellijk te stoppen.  
 Wijs op het verdriet dat het pesten veroorzaakt. Probeer de gevoelens van 

het slachtoffer te verwoorden. Zo vergroot je het inlevingsvermogen van 
je kind.  

 Geef hem kansen om het goed te maken.  

 Maak je kind duidelijk wanneer het pesten niet ophoudt , jij op termijn 
niks anders kan dan dit te melden aan de school , ook al vraagt je kind om 

dit niet te doen. ( dit heeft niks te maken met je woord breken! )  

  
Je kind is een toeschouwer of meeloper?  

 Vraag wat er precies gebeurt (in de klas, jeugdbeweging, voetbal…). Deze 

informatie kan je in vertrouwen melden aan de leraar.  
 Stimuleer je kind om de leraar op de hoogte te brengen. Maak een verschil 

tussen „klikken‟ en „melden‟. „Klikken‟ doe je omdat je wil dat iemand 
een straf krijgt. „Melden‟ omdat je wil dat iets ophoudt.  

 Maak je kind duidelijk dat dat gepest moet stoppen. Bedenk samen oplos-
singen. Steun hem om iets te ondernemen.  

 Maak je kind duidelijk wanneer het pesten niet ophoudt , jij op termijn 

niks anders kan dan dit te melden aan de school , ook al vraagt je kind om 
dit niet te doen. ( dit heeft niks te maken met je woord breken! )  
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 13.  Nuttige tips  
 

In de bib vind je allerlei informatie omtrent pesten.  
Op het internet vind je ook veel tips:  

 www.pesten.net   

 www.omgaanmetpesten.nl  
 www.pesten.be  ,...  

 www.kieskleurtegenpesten.be/vlaamse-week-tegen-pesten 
 

 Met verdere vragen kan je steeds terecht bij het CLB. ( info@vclbgent.be ) 
 

 Kinderen en jongeren kunnen met problemen en vragen ook gratis en 

anoniem terecht bij de Kinder- en Jongerentelefoon. Zij kunnen bellen, 
mailen, schrijven of chatten. (brievenbus@kjt.org) of www.kjt.org  

Postbus 50, 2800 Mechelen   
GSM: 102  

 
 

 

http://www.kieskleurtegenpesten.be/vlaamse-week-tegen-pesten
mailto:info@vclbgent.be
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14 Bijlagen  

  

Bijlage 1: Leidraad in de time-out ruimte voor L3-L4-L5-L6 
  

  
Leidraad voor gesprekken tussen de leerlingen met de toezichthoudende 

leerkracht in de buurt indien het niet lukt :  
  

   
  Stap 1: Wij vertellen wat er gebeurde.  

 

 We roepen niet. We blijven rustig.  
 We liegen niet en vertellen eerlijk wat er gebeurd is.  

 We luisteren naar wat de andere vertelt.  
 We tellen bij onszelf tot drie als we voelen dat we  

boos worden.   
  

  Stap 2: Hoe gaan we het voortaan beter doen?  
 

 We denken na hoe we nieuwe problemen kunnen  
voorkomen.  

 We vertel hoe we het voortaan gaan doen.  
  

  Stap 3: We zeggen sorry en geven elkaar een hand.  
 

Stap 4: Indien het echt niet lukt om het probleem op te lossen halen we   

er de leerkracht bij 
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Er is RUZIE         

        Zeg: “STOP” 
 

 
 

 
  

 

 

 
 

Stap 1 : Praat het uit  

met elkaar      Stap 2 : Zoek samen naar  
oplossingen 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Stap 3 : zeg sorry en sluit    

Vriendschap      OF indien het   niet lukt  
Vraag hulp aan de juf 
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Bijlage 2: Taken toezichthouder + regels op de speelplaats 

 
 

 
Charter toezichthouders  

 
 Stel je strategisch op. Laat de leerlingen merken dat je onophoudelijk de hele speelplaats in 

het oog houdt. Blijf met je blik dus niet te lang op dezelfde plaats hangen. Dat houdt in dat 

we ook geen tijd hebben om een praatje te maken met de collega of op 1 plaats blijven 

staan.  

 Laat voelen dat ze je kunnen en mogen aanspreken. Wees vriendelijk. Straal rust uit. Een ge-

spannen of achterdochtige houding verraadt zwakheid en brengt sommige leerlingen op 

ideeën. Treed wel kordaat op als dat nodig is. Er worden geen kinderen op straf geplaatst. 

Er wordt geluisterd en er wordt gestimuleerd om zelf op zoek te gaan naar oplossingen voor 

het probleem , doch wanneer het niet lukt helpt de leerkracht mee naar het zoeken van een 

oplossing.   

 Verzamel op voorhand informatie over wat toegelaten is (voetballen, sneeuwballen gooien 

…) en over wat je moet doen bij een vechtpartij, een ongeval of pestgedrag. 

 Misschien telt jouw speelplaats een aantal blinde velden. Dat zijn weinig zichtbare plaatsen 

waar leerlingen met minder goede bedoelingen graag hun gangetje gaan. Vraag je collega’s 

naar die ‘hot spots’ en loop er eens langs. ( vroegere garage , afvalhoek , …. )  

 In de zee van leerlingen op de speelplaats ben jij de reddingsboei. Als het ergens mis gaat, 

moeten zij je onmiddellijk kunnen vinden. Wees dus zichtbaar en verplaats je volgens een 

vaste route. Dit houdt in dat de toezichthouders een fluohesje aandoen.  

Onthoud vooral dat toezicht houden een moeilijke opdracht is en energie 

vraagt en engagement.  
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Bijlage 3: Leidraad bij het hinkelspel voor L1-L2 
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Bijlage 4: Materialenlijst  

  
Spelmaterialen op school aanwezig 
  

1. Het bordspel "originele babbelspel "  
 

 
 

 

 

Korte omschrijving: 

 

Het babbelspel nodigt uit om een aantal sociale en interpersoonlijke vaardigheden con-

creet te oefenen. Naast rollenspel en non-verbale opdrachten wordt ook 'gebabbeld' over 

iets, iemand of jezelf.  

 

Uitgebreid: 

 

Eindelijk is het zover: de volledig herwerkte en gemoderniseerde versie van het originele 

babbelspel dat in 2001 voor het eerst op de markt kwam, is er! De basis van het spel 

blijft ongewijzigd: het originele Babbelspel nodigt op een speelse manier uit om een aan-

tal sociale vaardigheden te oefenen. De inhoud en vormgeving werden volledig herzien. 

Negatief gestelde vragen werden vervangen of geschrapt waardoor de nadruk ligt op het 

positieve.  

 

Het spel is bedoeld voor kinderen van 7 tot 15 jaar en kan het best worden gespeeld on-

der begeleiding in kleine groepjes, met de hele klas of één op één. De duur van het spel 

kan je dankzij het vernieuwde spelbord zelf bepalen. 

 

Kenmerk materiaal: Prikkelarm spelbord: het spelbord (in puzzelvorm) is aan weerszij-

den bedrukt, met aan de achterzijde een 'prikkelarm' spelbord. Zo kunnen kinderen met 

ASS, verstandelijke beperking of concentratiestoornis zich volledig toeleggen op de in-

houd van het spel. 
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2.  Het bordspel "Kikkerbecool"  

 
 
Dit is een bordspel waar kinderen echt wijzer van worden. Ze geven hun mening over 

sociale situaties, goede manieren, opkomen voor jezelf en anderen en omgaan met pes-

ten en plagen en verdienen zo fiches. Ze laten hun hersens kraken en bedenken wat een 

Coole Kikker zou antwoorden. Hoe meer kinderen aan dit spel meedoen hoe leuker het 

is. Zelfs een klas van 30 kinderen kan, in 6 groepjes van 5, dit spel spelen.Dan kunnen 

ze samen overleggen welk antwoord ze geven en een situatie in een toneelstukje na-

doen. Sommigen spelen dan bijvoorbeeld de pestkoppen en een ander laat zien wat hij 

zou doen in zo'n situatie. Wanneer de groep een antwoord waardeert, wordt een fiche 

gegeven aan degene die zijn mening heeft gegeven. 

 

 
    

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Het bordspel "Jungle web"  
 

Jungle Web werd ontwikkeld in 2014. Het gaat om een educatief spel waar snelheid, ob-

servatie en kennis rond een veilig en verantwoord internetgebruik centraal staan. Jungle 

Web stimuleert, met behulp van 48 speelkaarten, symbolen, uitdagingen en vragen, een 

positieve dialoog binnen het gezin rond de online activiteiten van jongeren. Doelstelling 

Deze tool nodigt ouders op een moeiteloze manier, via humor en aantrekkelijke graphics, 

uit om samen met hun kinderen digitale ervaringen uit te wisselen. Thema Tal van the-

ma’s zoals: grooming, chat, streaming, cyberpesten, phishing, ouderlijke bemiddeling, 

mobiele apparaten, digitale reputatie enz. Doelgroep • Gezinnen met kinderen vanaf 7 

jaar • Kinderen vanaf 7 jaar • Maatschappelijke werkers • Voor 2 tot 8 spelers 
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Boeken op school  

  
Voor leerlingen of in de klas:  

 

Er zit een schat verborgen in jezelf  

Doelgroep: 6 - 10 jaar   

Korte inhoud:  

  

We weten allemaal wat waarden zijn. Maar dit begrip klaar en duidelijk  uitleggen aan 

kinderen is een ander paar mouwen. De zeven figuurtjes die in  'Er zit een Schat verbor-

gen in jezelf' tot leven komen, kunnen hierbij  helpen. Elk personifiëren zij op kleurrijke 

wijze een bepaalde waarde. Blind  Vertrouwen bijvoorbeeld symboliseert de vriendschap. 

Hou Vast spreekt over  verbondenheid. Alsjeblieft Dankuwel moedigt aan en geeft op-

bouwende  kritiek.  Maar er is een mol in het spel: Mispunt probeert haar plaats in de 

groep op te  eisen  door te pesten en onenigheid te zaaien.  Het verhaal toont hoe een 

pestsituatie omgetoverd wordt tot een goede en  positieve sfeer.  Bij dit boek horen 2 

muziek-CD's met liedjesmap, een vormingsmap met  suggesties om creatief rond de in-

houd te werken en een map waarin  jaarthema's gebaseerd op  dit boek werden uitge-

werkt.  
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