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     Kallobaan 1a - Beveren 



      
 
 1.Schoolvisie 
 
Onze school wil een veilige plek zijn waar alle leerlingen welkom zijn en waar 
iedereen zich blij en gelukkig voelt. We werken dagelijks aan een positieve klassfeer, 
stimuleren sociale vaardigheden, we leren kinderen praten over hun gevoelens, 
zetten elkaars talenten in de kijker, werken met een complimentendoosje…. dit alles 
om maximaal in te zetten op het welbevinden van al onze leerlingen. 
 
Een schoolbrede aanpak hierbij biedt de meeste kans op succes. 
Door het creëren van een positief schoolklimaat trachten we pesten te voorkomen. 
 
Jammer genoeg lukt dit niet altijd en kunnen we niet voorkomen dat leerlingen soms 
toch gepest worden. 
Gepest worden doet pijn en richt schade aan. De negatieve gevolgen hebben 
meestal een invloed op het zelfvertrouwen en de schoolprestaties en kunnen tot lang 
na de kindertijd voelbaar zijn. 
 
 
Ons schooleigen anti-pestbeleid is een leidraad voor leerkrachten, directie, leerlingen 
en ouders om pestproblemen te voorkomen en aan te pakken als het zich toch 
voordoen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. Het verschil tussen plagen, ruzie en pesten. 
 
Wat is plagen? 
 
Plagen is van korte duur, is onschuldig en gebeurt meestal spontaan. Kinderen die  
elkaar plagen doen dat vaak om de beurt. Als kinderen aangeven dat het niet leuk 
meer is, houdt het meestal ook op. 
 
 

Wat is ruzie? 
 
Ruzie maken mag, hoe raar dit ook klinkt. Het helpt kinderen om sociale 
vaardigheden te ontwikkelen. Zowel volwassenen als kinderen maken wel eens 
ruzie. Dit hoort bij het samenleven. Je kan ruzie maken omdat je ergens niet mee 
akkoord gaat, omdat je van mening verschilt of omdat je andere interesses hebt. 
Als je ruzie maakt, zeg je soms dingen die niet zo bedoeld zijn en die harder 
aankomen dan verwacht. Je hebt meestal onmiddellijk spijt van wat er gezegd is. 
Daarom is het belangrijk dat er na een ruzie tijd gemaakt wordt om zich te verzoenen 
of zich te verontschuldigen. 
 

Wat is pesten? 
 
Pesten is met opzet iemand pijn willen doen, iemand zich slecht laten voelen en daar 
vaak ook plezier in hebben. Pesten begint vaak met kleine, onschuldige plagerijen.  
 
Pesten kan verschillende vormen aannemen: 
*Lichamelijk door slaan, duwen, schoppen… 
*Materieel door dingen beschadigen,stelen.. 
*verbaal door uitlachen,schelden, opmerkingen… 
*sociaal en relationeel: uitsluiten, negeren, lastigvallen, stalken, roddelen, geruchten 
verspreiden... 
 
De pestkoppen stoppen niet zomaar, het gedrag blijft zich herhalen. 
Wie wordt gepest kan zich meestal niet verdedigen. Er is een ongelijke 
machtsverhouding tussen diegene die pest(en) en diegene die gepest worden. 
 
Pesters zijn altijd sterker of worden als sterker gezien en vertrouwen erop dat 
niemand iets verder vertelt over de situatie. Ze hebben dikwijls omstaanders nodig 
om hen aan te moedigen en toe te kijken.  
Ze pesten vaak op een geplande, systematische manier, soms heel zichtbaar maar 
soms ook achter de rug. Pestsituaties kunnen een korte periode duren, maar kunnen 
evengoed een langere periode voorkomen. 
Pesten kan op veel verschillende plaatsen voorkomen: in de klas,in de gang, op de 
speelplaats,in de turnzaal, tijdens buitenschoolse activiteiten, onderweg naar huis of 
via gsm of internet (cyberpesten). 



 
Cyberpesten in de lagere school gaat meestal om: 
*geruchten, kwetsende foto’s, ideeën en commentaar verspreiden via gsm, sociale 
media ( FB, messenger, email…) 
 
 

3. Signalen herkennen van slachtoffers en 
pestkoppen 
 
Enkele mogelijke 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 
● ze vertonen thuis een gewijzigd gedrag 

 
 
Enkele mogelijke signalen van pestkoppen: 
 

● ze proberen vaak te overheersen in allerlei situaties 

● ze aanvaarden geen tegenwerking 

● ze doen heimelijk 

● ze spotten, lachen anderen uit 
● ze intimideren 

● ze maken dingen van anderen stuk 

● ze sluiten iemand uit 
● ze trekken andere klasgenoten mee om hetzelfde te doen 

● ze hanteren vaak geweld of bedreigen de slachtoffers 



4. Aanpak in onze school met de nadruk op 
preventie 
 
A.Wat doen we om pesten te voorkomen? 
 
Bij het begin van het nieuwe schooljaar maakt elke leerkracht met de leerlingen klas- 
en schoolafspraken. Een belangrijke afspraak is dat onze school een plaats is waar 
iedereen erbij hoort en waar pestgedrag niet thuishoort.  
 
Regels die gelden in elke klas: 

1. Sluit niemand uit! Speel eerlijk! 
2. Word niet boos! Vraag om te stoppen met pesten. 
3. Probeer een ruzie uit te praten.  
4. Kom je er samen niet uit, ga dan naar de juf of meester. 

 
Deze regels worden duidelijk uitgehangen in de klas. Dit gebeuren wordt afgerond 
met een moment waarbij de leerlingen deze regels ondertekenen. De leerlingen 
krijgen ook elk een bladwijzer waarop deze regels te vinden zijn.  
 
In september wordt ook het verschil tussen pesten en plagen in elke klas herhaald. 
Deze verschillen worden duidelijk uitgehangen in de klas.  
 
Vermits pesten het vaakst voorkomt op de speelplaats proberen we actief in te zetten 
op een goede speelplaatswerking. We houden zoveel mogelijk rekening met de 
initiatieven van de leerlingen tijdens de leerlingenraad: voetbalwedstrijden, ping-
pongtafels, alles-op-wieltjesdagen, eigen speelgoed meebrengen bv beyblades… 
We visualiseren een beurtsysteem zodat leerlingen zien wanneer hun klas aan de 
beurt is om bv in de speeltuin te spelen, de ping-pongtafels te gebruiken…. en dit om 
misverstanden te vermijden. 
 
We observeren met twee leerkrachten het spelgedrag tijdens de speeltijden en 
moedigen leerlingen aan om pestsituaties onmiddellijk te melden aan de personen 
die op dat moment toezicht houden. 
 
We houden het pestprobleem actueel gedurende het ganse schooljaar maar op 
regelmatige tijdstippen wordt ‘ pesten kan NIET ‘ nog eens extra in de verf gezet 
zoals: 
 
Doorheen het schooljaar wordt het lied ‘Pesten is een pest’ meermaals gezongen 
tijdens de zangstonde op dinsdagmiddag. 
 
In de loop van het schooljaar worden er verschillende klas- en schoolactiviteiten 
georganiseerd waarbij veel aandacht gaat naar een goede groepssfeer. We 
denken hierbij aan daguitstappen, sportdagen, bos- en zeeklassen, klasfeestjes, 
vriendschapsdag, … 
Klassikaal en preventief werken aan aan een anti-pestomgeving voor de derde graad 
kan via concreet lesmateriaal om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen 
te versterken en een positief klasklimaat te stimuleren: Vlieg erin! 



Je volgt met je klas een parcours doorheen een pretpark en stopt bij vier 
verschillende roetsjbanen. Bij elke roetsjbaan krijgen de leerlingen bouwstenen voor 
meer zelfinzicht, veerkracht en welbevinden.  
Een geluksbarometer brengt het welbevinden van de klas in kaart en er kunnen ook 
complimentenbandjes aangevraagd worden. 
Het pakket kan voor € 35 aangekocht worden via www.cm.be/vliegerin of uitgeleend 
worden via www.gezondheidsbib.be ( Voor Oost-Vlaanderen in Sint-Niklaas, 
Castrodreef 2 ) 
 
Elk jaar in februari doen we met de hele school mee aan de Vlaamse week tegen 
pesten (kies kleur tegen pesten).   
Voor  deze projectweek gebruiken we heel wat campagnemateriaal zoals affiches, 
polsbandjes, infofolders, ouderbrochures met tips voor ouders, titels van boeken, 
nuttige adressen en websites, … 
We doen samen de ‘ move tegen pesten ‘, leren liederen aan tijdens de 
zangstonde in schoolverband ( pesten kan niet-lied ), we doen mee aan de STIP IT-
actie - teken vier stippen op je hand als je pesten NIET OK vindt. 
 

Pesten 
 

Pesten, pesten, pesten, 
Is het dan nooit gedaan? 
Pesten, pesten, pesten, 
Wat hebben ze eraan? 
Al die stomme pesters, 
zij vinden zich zo cool. 
Al dat stomme pesten, 

wat heeft het voor doel? 
Zij die worden gepest, 
laten soms een traan. 

Zij die anderen pesten, 
wens ik naar de maan! 

Een wereld zonder pesten, 
Zal dat ooit bestaan? 

Als we er samen aan gaan werken, 
krijgen we het wel gedaan! 

 
Brecht Mombaerts, Zoutleeuw 

 
 
 

http://www.cm.be/vliegerin
http://www.gezondheidsbib.be/


     

Tijdens de Vlaamse week tegen pesten en/of tijdens de jeugdboekenweek werken 
we met boeken rond pesten. Er worden dan verschillende (voorlees)momenten 
voorzien in de klas.  
 

Enkele geschikte boekjes die de leerkrachten kunnen gebruiken: 
(De onderlijnde boeken kunnen jullie ontlenen in de leraarskamer) 
 
Kleuters: ‘Rikki’ van Guido Vangenechten 
     ‘Hangoor’ van Dick Bruna 
     ‘Wie legt het mooiste ei’ van Hans de Beer 
     ‘Jij bent heel bijzonder’ van Brigitte Weniger & Eve Tharlet 
                 ‘Mieke wil niet meer naar school’ van Hilde Schuurmans 
     ‘Klein kikje toch!' van Luk Depondt 

         

1ste graad: 'Het vuurspuwend MONSTER(tje)' van Luk Depondt (prentenboek) 
                   'De brief in de fles' van Vivian den Hollander (+ luister cd) 

      'klein maar sterk' van Marion Bloem 
       ‘Het beest heet Mona’ van Bart Moeyaert/Gerda Dendooven 
       ‘Juul' van G. De Maeyer 
       ‘Kwelduivels’ van Guy Didelez 
 
2de graad : 'Onweer in je hoofd' van Cariet Leeuwis 
                    'Engel' van Brigitte Minne 
        ‘Pestmeiden’ van Jacqueline Wilson 
        ‘Bikkels’ van Carry Slee 
 
3de graad :  'Het pestactieplan’ van Guy Didelez 
        ‘Spijt’ van Carry Slee 

       ‘De tasjesdief’ van Mieke van Hooft (+film) 
       'Knappe Ollie' van Mieke Vanpol 

                    'Zwart in je vel' van Renate Ahrens 
 
 
 
 

  



B. Wat als er toch gepest wordt? 
 
Pesten onder welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd. 
 
Wij streven naar een goede samenwerking en communicatie tussen de ouders 
en de school. 
Het is belangrijk dat we samen op zoek gaan naar een oplossing om het pesten aan 
te pakken. Het kan nooit de bedoeling zijn dat ouders op school (en ook niet aan de 
poort of op weg naar school) eigenhandig het probleem willen oplossen door de 
betrokken leerling(en) of ouders aan te spreken. 
 
Daarom geven we bij het begin van het schooljaar de volgende adviezen aan ouders: 
 

● Indien je erachter komt dat je kind zijn/haar probleem niet durft melden op 
school, probeer je kind dan toch te stimuleren om naar een leerkracht toe te 
stappen. 

● Als dit niet lukt, neem je best zelf contact op met de school. Je kan als ouder 
steeds terecht bij de klasleerkracht, directie of zorgleerkrachten. 

● Blijf thuis tijd maken om met je kind over het probleem te praten en laat 
hem/haar duidelijk aanvoelen dat je achter de aanpak van de school staat. 
Geloof samen dat er een eind aan het pesten zal komen. 

● Tracht door gerichte vragen te stellen de situatie zo goed mogelijk in te 
schatten. Er zijn steeds verschillende partijen met elk hun eigen verhaal. 

● Geef als ouder zelf het goede voorbeeld. Praat erover en stimuleer je kind om 
voor zichzelf en anderen op te komen, op een positieve manier. 

● Bespreek ook de gevolgen van pestgedrag en laat duidelijk je afkeuring 
blijken. Reageer positief op elke gedragsverbetering, hoe miniem ook. 

 
PESTEN OP SCHOOL 
 
Pesten op school moet altijd onmiddellijk gesignaleerd worden. Dit kan door de 
ouders, de leerkracht, iemand die toezicht houdt, een medeleerling maar gebeurt het 
best door zelf door de leerling die gepest wordt. Het is voor het slachtoffer niet altijd 
even gemakkelijk om er met iemand over te praten. Daarom is het belangrijk dat de 
leerlingen weten dat ze altijd bij iemand terecht kunnen. De meeste leerlingen zien 
hun eigen juf/meester als de beste vertrouwenspersoon om problemen te melden. 
Daarnaast kunnen leerlingen ook altijd terecht bij de directie, de zorgjuffen, de 
zorgcoördinator. 
 
Vervolgens wordt het probleem aangepakt. We hanteren een stappenplan, 
gebaseerd op de no-blame-aanpak ( een aanpak gericht op communicatie en 
herstel die meer slaagkansen heeft dan een onmiddellijke bestraffende aanpak ). 
Zowel slachtoffer als pester moeten zich bij de aanpak veilig voelen.  
 
 
STAP 1 -  een apart gesprek met de betrokkenen: slachtoffer(s), pester(s), evt 
getuigen van de pesterijen zodat ieder apart zijn eigen verhaal kan doen. In deze 



fase bieden we in de eerste plaats bescherming en een luisterend oor. We betrekken 
de ouders enkel als het om ernstig pestgedrag gaat.  
 
Een gesprek met het slachtoffer(s) 
*Vraag informatie over wat er aan de hand is, hoe beleeft de gepeste leerling de 
situatie? Vraag naar een verhaal of evt naar een tekening die het gevoel van de 
gepeste leerling het best uitdrukt. 
Een gesprek met de pester(s) 
*Het probleem van het slachtoffer wordt besproken en voorgelegd aan de pester(s). 
Vertel dat je een probleem hebt (zonder iemand te beschuldigen) en maak duidelijk 
dat je wil dat het opgelost wordt. 
Evt nog een apart gesprek met getuigen  
 
 
 
STAP 2- een gesprek met de groep: pester(s), slachtoffer(s),getuigen 
*Vraag naar ideeën van elk groepslid over hoe hij of zij kunnen bijdragen tot de 
oplossing ( in eerste instantie zonder te straffen ). Alle positieve voorstellen worden 
aanvaard. 
*Vraag door over hoe ze hun voorstellen concreet zullen uitvoeren:’Hoe ga je het 
aanpakken?’ 
*Vraag om ‘ik-taal’ te gebruiken: Ik zal…. 
*De concrete voorstellen worden op papier gezet en evt ondertekend door de 
pester(s). 
De groep is nu verantwoordelijk om de voorstellen uit te voeren. We geven hen het 
vertrouwen. Zij die pesten krijgen de kans om hun pestgedrag te herstellen. 
*Laat hen weten dat je over één week met elk van hen individueel zal spreken . 
( concreet afspreken: waar, wanneer…) 
 
STAP 3 - Op het afgesproken moment worden de betrokken leerlingen opnieuw 
aangesproken. 
*Laat elk groepslid afzonderlijk vertellen over zijn bijdrage. We bevragen eerst 
opnieuw het slachtoffer: Hoe is het nu? Is het pesten gestopt? Ben je tevreden? Hoe 
voel je je nu?... 
Indien de gepeste leerling niet echt tevreden is over het resultaat, bespreek je samen 
met het kind nieuwe doelen. 
 
Indien er sprake is van herhaald of ernstig pestgedrag, worden de ouders van de 
pester onmiddellijk op de hoogte gebracht en uitgenodigd voor een gesprek op 
school om de problemen toe te lichten. Het is de bedoeling dat op het einde van het 
oudergesprek duidelijke afspraken worden gemaakt. 
 
Indien het pesten blijft voortduren/ niet opgelost geraakt roept de school externe 
hulp in van het CLB of iemand van de pedagogische begeleidingsdienst. Soms 
hebben zowel pester als gepeste professionele hulp nodig. Er wordt dan overlegd 
met de ouders welke hulp er nodig is (bv.: sociale vaardigheidstraining). 
 
 
 
 



CYBERPESTEN 
 
Wat is cyberpesten?  

Cyberpesten is een vorm van pesten via de nieuwste vormen van multimedia. We 
denken dan aan gsm, e-mail, MSN, facebook, … 

 
Kunnen we cyberpesten vergelijken met klassiek pesten?  

Beide hebben de bedoeling om mensen opzettelijk te kwetsen maar toch zijn er 
enkele verschillen tussen het cyberpesten en het klassiek pesten.  
● Bij het klassiek pesten komt men met elkaar in contact en maak je jezelf kenbaar 

terwijl je bij het cyberpesten denkt anoniem te blijven. Hierdoor kan de pestkop 
de moed krijgen om nog gemener en scherper te zijn in zijn gedragingen.  

● Bij het klassiek pesten komt men met elkaar in contact waardoor de pestkop ziet 
hoe kwetsend zijn boodschap overkomt op het slachtoffer. Bij het cyberpesten 
daarentegen ziet de pestkop zijn slachtoffer niet en weet hij niet welk effect zijn 
gedrag heeft op het slachtoffer.  

● Bij het cyberpesten kunnen de kwetsende beledigingen sneller naar andere 
personen verspreid worden en blijven ze ook voor een lange tijd op het internet 
staan terwijl een publieke vernedering eerder van korte duur is. 

 
Vormen van cyberpesten:  

1. Diefstal en misbruik van privégegevens. 
2. Verspreiden van foto's en video's. 
3. Uitsluiting.  
4. Plaatsen of sturen van dreigberichten. 

 

Stop het cyberpesten samen met je klas! 
 

1) HOE?  
A) KLASGESPREK 

    Preventie start met drie woorden aan het bord namelijk internet, gsm en webcam. 
Ga met de kinderen een klasgesprek aan waarin er enkele vragen aan bod 
komen. 
● Internet: Wat is het internet? Wie van jullie gaat allemaal op het internet? 

Waarvoor gebruiken jullie het internet?  
● Gsm: Wie van jullie heeft er een gsm? Waarvoor gebruiken jullie deze gsm?  
● Webcam: Wat is een webcam? Wie heeft er een webcam? Waarvoor 

gebruiken jullie een webcam?  
      (Het is belangrijk om als leerkracht te benadrukken dat de webcam een camera 

is waarmee je foto’s en filmpjes kan creëren. Het gevaar is dat de beelden 
kunnen opgeslagen en verspreid worden via het internet. Eens op het 
internet, kun je deze nooit meer terughalen. De beelden zijn door 
verscheidene personen gedownload en doorgestuurd. De foto’s of het filmpje 
staan er voorgoed op en gaan hun eigen leven leiden.) 

 
B) FILMPJE http://www.youtube.com/watch?v=iQZnzjBMiPQ&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=iQZnzjBMiPQ&feature=related


        Na dit inleidend klasgesprek, kan je de leerlingen een filmpje tonen dat een vorm 
van cyberpesten illustreert. Vraag of ze de naam weten van deze vorm van 
pesten.  

 
C) BORDSPEL 

        Hierna speel je een spel met de leerlingen waarin ze geconfronteerd worden met 
de verschillende aspecten rond cyberpesten. Weetvragen, rollenspelen, 
voelvragen en enkele stellingen zorgen ervoor dat leerlingen zich bewust worden 
van de gevaren die schuilen achter het internet, meer bepaald het cyberpesten.  

 
Benodigdheden voor het spel:  

● Spelbord 

● Dobbelsteen 

● Kaartjes: voelvragen (blauw) 
● Kaartjes: rollenspel (geel) 
● Kaartjes: weetvragen (rood) 
● Kaartjes: stellingen (groen) 
● Pionnen 

 
Concept van het spel:  
Het spel is heel eenvoudig. Het gaat hem meer om het beleven van de inhoud 
dan het spelen van een spel. 
Op het spelbord zie je allerlei vakjes. De vakjes hebben een kleur, aan die 
kleur is een kaart gekoppeld. Een doe-, voel-, weet- of stellingenkaart. Het 
kind leest voor wat er op de kaart staat en doet wat er van hem of haar 
gevraagd wordt. Bij het goed uitvoeren van de opdracht, mag je 1 plaats 
vooruit. Bij het niet goed uitvoeren van de opdracht, moet je 1 plaats achteruit. 
Degene die eerst bij de finish is, wint! 
Spelregels:  
1) Verdeel de klas in groepen van ongeveer 4 personen.  

2) De groepen dobbelen om de beurt, degene met het hoogst aantal 

gegooide ogen, mag beginnen. 

3) Om de beurt wordt er gedobbeld. Het aantal gegooide ogen ga je vooruit.  

a. Sta je op een blauw vakje, neem dan een blauwe kaart. Lees voor wat 

er op het kaartje staat. Vertel hoe jij jezelf zou voelen of hoe jij zelf zou 

denken. Luister naar de reacties van anderen. Hoe denken zij 

daarover/voelen zij zich daarbij? Wanneer je een antwoord geeft op de 

vraag mag je een vakje vooruit. Wil jij geen antwoord geven, dan ga je 

een vakje achteruit.  

b. Sta je op een geel vakje, neem dan een gele kaart. Je speelt samen 

met een groepslid het verhaaltje op de kaart. Kunnen zij raden 

waarover het ging, 1 stap vooruit. Kunnen zij niet raden waarover het 

ging, 1 stap achteruit. 

c. Sta je op een groen vakje, neem dan een groene kaart. Lees de stelling 

op de kaart voor aan je groepsleden. Beargumenteer de stelling, luister 

naar elkaar. Kom je tot een besluit waar iedereen achter staat?  

d. Sta je op een rood vakje, neem dan een rode kaart. Stel de vraag aan 

een iemand van je groepsleden. Kan hij/zij de vraag correct 



beantwoorden, dan mogen jullie een vakje vooruit. Kan hij of zij de 

vraag niet beantwoorden, ga je een vakje achteruit. Lees het antwoord 

voor wanneer het niet geraden wordt. 

4) Degene die als eerste aankomt bij de finish, is gewonnen.  

 

D) ANTI-CYBERPESTPLAN OPSTELLEN 
     Om deze les af te sluiten, kan je met de kinderen een anti-cyberpestplan opmaken. 

Dit laat je de kinderen ondertekenen en hang je in de klas op. Je kan ook 
eventueel met de leerlingen overlopen wat ze moeten doen als ze toch zouden 
geconfronteerd worden met cyberpesten (zie bijlage).  

 
 
 
Bijlage 1: Wat te doen wanneer je geconfronteerd wordt met cyberpesten 
 

1) Bewaar de pestmails die je ontvangt, aan de hand van het IP adres kan de 
verzender opgespoord worden.  

2) Personen die je trachten te pesten via een chatprogramma, blokkeer je het best.  
3) Als iemand je pest die je goed kent, kun misschien een opmerking maken ‘ik 

vind het niet leuk wat je zegt’.  
4) Pestkoppen willen vaak aandacht, reageer niet, negeer ze en ze zullen hun 

pestacties snel beëindigen.  
5) Let er op dat je wachtwoorden en inlognamen niet makkelijk te raden zijn door 

anderen en dat niemand ze te weten komt.  
6) Wanneer je merkt dat je wachtwoord gekraakt is, neem dan (indien mogelijk) 

contact op met de beheerder van de site. 
7) NEEM IEMAND IN VERTROUWEN EN PRAAT EROVER.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 2: voorbeeld van een anti-cyberpestplan 
 
 



Wij doen NIET mee aan 

CYBERPESTEN! 
~ Wij zetten geen foto’s van vrienden op het 

internet zonder hen te vragen of ze dat erg 

vinden. 

~ Wij zetten geen gegevens van onszelf of van 

anderen op het internet. 

~ Wij zetten geen verwijten op het internet. 

~ Als wij merken dat iemand gepest wordt, of 

we vinden iets op het internet, dan 

waarschuwen wij een volwassene. 

~ Wij geloven niet alles wat wij op het internet 

vinden over anderen. 

~ Wij doen niet mee met cyberpesten. 

~ Wat iemand ons in vertrouwen vertelt, 

vertellen wij niet door, ook niet via internet of 

gsm. 

~ Wij doen ons niet voor als iemand anders op 

het internet of via de gsm. 

 

Tips/stappenplan van CLB 
  

 gesprek met het slachtoffer: melden dat jullie op de hoogte zijn, slachtoffer willen 
steunen. + vraag om steeds feedback te geven over verdere verloop (zowel positief 
als negatief.)  
- ouders van het slachtoffer doorverwijzen naar politie om hiervan melding te doen. 
Politie neemt dit ernstig en kan met de providers van de deelnemers contact 
opnemen om dit misbruik te melden. Dit is vooral ook belangrijk omdat er 
'onbekende' deelnemers zijn...  
> Deze stap moeten de ouders zelf doen. 
- Sociale cel van politie kan in het kader van de megalessen dit thema (cyberpesten) 
binnen de betrokken klassen extra opnemen. De organisatie Child Focus geeft ook 
lessen ivm veilig internet.  
 > deze stap moet vanuit de school gebeuren. 
- de 'gekende' betrokken leerlingen aanspreken en melden dat er kennis is over de 
pesterijen en dat dit onmiddellijk moet stoppen + dat dit gemeld wordt aan bevoegde 
instanties + opties voor herstel bespreken: "wat kan jij doen om jou te excuseren, om 
dit te herstellen? "Wanneer/hoe ga je dat doen?" " heb je hierbij extra ondersteuning 
bij nodig?".... 



 + zeker een evaluatiemoment afspreken om te horen of ze hierin geslaagd zijn. 
- de ouders van deze leerlingen informeren + vragen of zij met hun kind hierover in 
gesprek kunnen gaan + tips ivm veilig internetgebruik meegeven (ik stuur in bijlage 
een voorbeeldbrief) 
-  evaluatie bij slachtoffer is belangrijk! 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 


