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Pesten 
Wat wel en wat niet werkt! 

Doel van deze workshop 

• Meer zicht op uw rol als ouder 

• Meer zicht op de rol van de school 

Even voorstellen 

• Charlotte de Meester 

• Leerkracht Basisschool de Molenhoek 

• Gedragsspecialist binnen Stichting Boom 

• Oplossingsgericht werken 

Pesten  

• Laatste 20 jaar een zaak van internationaal belang 

• Anti-pestprogramma’s op school (verplicht) 

• Landelijke campagnes  

• TV programma’s  

 

Ouders 
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Niet doen 

• Te snel handelen 

Wel doen 

• Vertelt je kind je dat het gepest 
wordt? Laat het op een veilig 
moment zijn verhaal doen en 
luister vooral. Kom niet 
meteen met ‘goede raad'. 

•  Maak duidelijk dat je mee 
zoekt naar een oplossing. Hou 
rekening met zijn tempo en 
wensen: hoe wanneer lichten 
we de school in, wie zullen we 
aanspreken? 

PESTEN IS MEER DAN RUZIE" 

"De juf zegt dat ik uit de buurt van de pesters moet 

blijven. Maar het stopt niet, ze vinden mij altijd. De 

pester krijgt een straf, en dat is het." (Pieter, 11 jaar) 

Niet doen 

• Het probleem kleiner 

maken met uitspraken als 

‘Wacht een dagje af' of 

‘Je moet je beter 

verweren' 

Wel doen 

• Vind je dat de school het 
pesten niet genoeg aanpakt? 
Zoek iemand op school die 
je vertrouwt. Beschrijf wat 
je anders wil en nodig hebt. 
Benadruk dat je het samen 
met de school wil 
aanpakken. Maak heldere 
afspraken: wie doet wat en 
wanneer, hoe houden we 
contact? 

IK WEET NIET WAAROM IK PEST" 

"Robbe pesten was gewoon een spel. 

Nadien wist ik niet eens wat er zo leuk aan 

was." (Xander, 11) 

Niet doen 

• Alleen maar straffen 

Wel doen 

• Jouw kind een pester? 
Kies een geschikt moment 
om te praten. Maak 
duidelijk dat je wil dat het 
pesten stopt. Vraag je kind 
zich in te leven in de 
ander. Oefen ook in andere 
situaties: hoe voelde de 
voetballer zich toen hij die 
penalty miste? Waarom 
reageert het personage in 
dit verhaal zo? Bedenk 
samen, ook met de school, 
hoe je kind de schade kan 
herstellen.  
 

IK ZIE PESTEN, MAAR DOE NIKS" 

"Ik zie dat ze mijn broer pesten, maar ik durf hem 

niet te helpen. Ik zit pas in het derde leerjaar." 

(Mathijs, 8) 
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Niet doen 

• Laat je als ‘omstaande' 

ouder niet meeslepen 

door uit de hand lopende 

pestsituaties. 

Wel doen 

• Jij kan je kind helpen om 
uit zijn ‘passieve' rol te 
stappen: maak duidelijk 
wat pesten is en waarom 
het geen kans mag 
krijgen. 
Moedig je kind aan om 
pestproblemen bij jou of 
een vertrouwensleraar te 
melden. Leg uit hoe de 
school na zo'n melding 
tewerk zal gaan. Het zal 
je kind een veilig gevoel 
geven.  

Welke  kinderen worden 

gepest? 

• ze wijken af van de norm (hoge cijfers, van klassieke 

muziek houden, andere kleding, andere cultuur, er anders 

uitzien etc.) 

• ze zijn minder weerbaar (niet agressief, voorzichtig, 

teruggetrokken, angstig) 

• ze hebben weinig zelfvertrouwen (een negatief zelfbeeld)  

 

Kinderen bepalen de norm Hoe voorkom je het? 

• Leer je kind voor zichzelf en anderen op te komen.   

• Leer je kind om hulp te vragen 

• Geef kinderen de aandacht die ze nodig hebben 

• Probeer conflicten op te lossen door erover te praten. 
Kinderen leren het meest van voorbeelden. 

• Als je zelf waardering en respect hebt voor mensen die 
anders zijn leren jouw kinderen dat ook.  

• Zorg voor een goed contact met school. Weet je wie 
aanspreekpunt is? Weet je met wie jouw kind goed 
contact heeft? Benut kansen om in gesprek te komen, 
zoals ouderavonden. Maak je je zorgen, meld het op 
school. 

 

DE SCHOOL 

Preventief beleid: voorkomen van pestgedrag: 

- Schoolafspraken 

- Gedragsprotocol 

- Intern contactpersoon 

- Lessen sociale vaardigheid: Kanjer training 

- Zorg voor elkaar (jong & oud) 

- Leerlingen praten mee  

 

 

Een klas of een groep? 
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De leerkracht 

Preventie van pestgedrag verdient de hoogste prioriteit: 

- Groepsafspraken maken mét de kinderen 

- Lessen sociale vaardigheid 

- Aandacht voor verschillen: ieder kind mag anders zijn 

- Aandacht voor positief gedrag 

Fasen van groepsvorming  

• Forming: weer even wennen 

• Norming: hoe gaan we met elkaar om? 

• Storming: verandering in dynamiek 

• Performing: rustig vaarwater 

• Adjourning: normvervaging 

De Vonder 

 

• Wanneer een ouder merkt dat zijn kind pest of gepest wordt, 
is het belangrijk snel contact met de leerkracht op te 
nemen. Dit kan via e-mail, maar even binnenlopen is vaak 
geschikter. De leerkracht bekijkt, met ouder en kind, de 
ernst van de situatie. Waar nodig betrekt de leerkracht de 
IB’er in de situatie. Samen wordt gekeken hoe gezorgd kan 
worden dat het kind zich snel weer prettig voelt in de klas. 
De IB’er kan, met leerkracht, ouder en kind, besluiten de 
consulent of andere expert in te schakelen.  

 

• De school heeft met Brigitte van Dam en Teun Brand ook 
twee interne contactpersonen. Zij zijn ook altijd bereid 
om te luisteren en mee te denken.  

 


