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Wij doen mee met ‘ De week tegen pesten’ en beschouwen 

‘respectvol omgaan met elkaar’ het ganse jaar als een absolute prioriteit!   
  

Beste ouders,       
  

We nemen deel aan de actie van Ketnet:  ‘STIP-it actie’ en de ‘move tegen pesten’ wordt 
aangeleerd. (Bekijk meer info via de website van Ketnet!) Omdat we niet akkoord zijn met 
mensen die elkaar pesten,  zetten we er niet alleen deze week maar het ganse jaar op in.  
Tijdens de week van het pesten, willen we jullie met deze brief graag informeren wat de visie 
van de school is en hoe we het aanpakken.  Ieder kind komt al eens in aanraking met pestgedrag 
of vertoont het af en toe eens zelf.  Dat is niet te vermijden.  We willen in de eerste plaats 
bewustwording creëren en hulpmiddelen aanreiken.  Bij pestgedrag is het belangrijk dat alle 
partijen kordaat maar rustig reageren.  Informeer eerst alvorens te oordelen.  We moeten je 
teleurstellen als je ervan uitgaat dat jouw kind nooit eens niemand zal uitsluiten of kwetsen.    
  

Hieronder kan u een opsomming van acties uit het pestactieplan van onze school doorlezen.  
  

Bij een melding door ouders is de klastitularis is de spilfiguur en dus is hij/zij het eerste 
aanspreekpunt. Daarnaast kunnen ouders individueel terecht bij de zorgcoördinator, directie en 
de medewerkster van het CLB.  Individuele oudercontacten en besprekingen met de leden van 
het multidisciplinair overleg gebeuren op aanvraag van de leerkracht of de ouders. De 
zorgcoördinator is aanspreekbaar tijdens haar toezicht aan de schoolpoort.     
• In het schoolreglement werd het verbod op pesten opgenomen.   
• In de klas worden, bij de start van elk nieuwe schooljaar, duidelijke regels en 
 omgangsvormen met de leerlingen vastgelegd.  Positieve omgangsvormen staan centraal. 
• In de vakken: Tijdens de lessen ‘Godsdienst’ en ‘Wereldoriëntatie’ komt het pesten aan 
 bod in de thema’s; vriendschap, verdraagzaamheid, tolerantie, uitsluiting, racisme,  
       conflicten en Advent. Tijdens de lessen ‘Taal’ krijgt het omgaan met elkaar een plaats in  
       verschillende thema’s. Ook in de verschillende werkvormen zoals hoekenwerk, groepswerk  
       en luisteren, leren leerlingen met elkaar rekening houden en samenwerken.   
• TOEKA:  Een socio-emotionele methode op schoolniveau: We gebruiken deze methode in  
       elke klas. Naast een geïntegreerde werking, lopen er jaarlijks twee TOEKA projectweken.  
• Rots & Water training: De leerlingen van het vijfde leerjaar krijgen een opleiding van 8 

weken. Dit wordt gegeven door een externe gekwalificeerde coach.  Dit is een erg actief 
programma om te werken rond sociale vaardigheden. Kinderen leren zelfvertrouwen 
uitstralen (en het ook echt voelen),  jezelf beheersen in uitdagende situaties,  fysieke en 
mentale weerbaarheid,  praten en luisteren,  welk effect heeft mijn lichaamstaal op mezelf 
en anderen, wat doet pesten met je, hoe voel je je grens en hoe geef je hem aan, je focus 
houden, je eigen weg durven volgen. Er wordt in de klas ook extra aandacht aan het 
programma geschonken. We oefenen regelmatig en maken extra opdrachten. Verder 
organiseren we jaarlijks een speciale ouderavond voor de ouders van 5-6 over de 
training.    

• In onze zorgklas is er een structureel contactmoment voor gesprekken met kinderen 
voorzien. Kinderen met emotionele problemen worden uitgenodigd: sociale omgang, 
uitsluiting, verdraagzaamheid en tolerantie(pesten), agressiviteit. De zorgbegeleidster 
fungeert als raadgeefster en/of vertrouwenspersoon.  De kinderen kunnen bij hen 
terecht. Er is een vertrouwenspersoon die kan fungeren voor het personeel.  
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• Als team: Bij speelplaatsgedrag dat uit de hand loopt wordt het gedrag van de 
betrokkenen door de klas- of zorgjuf besproken.  De directie staat de leerkrachten bij of 
gaat een individueel gesprek aan of zo nodig de ganse klas (Vlak papier methode).   

• Bewustmakingstraject Touw en parel: kinderen die hardnekkig blijven ruzie maken 
worden op de voet gevolgd en leren zelfstandig hun gedrag evalueren. Tijdens de speeltijd 
worden ze na een startgesprek met de leerkracht en de directeur, voor en na aanvang van 
de speeltijd, bij de directie verwacht voor een kort evaluatiemoment.   

• Methode ‘No Blame’: in klassen waar een groep kinderen pestgedrag blijft vertonen, zet 
het zorgteam, een ‘No Blame-traject’ op.   

• Tijdens de Klankbordgroep bespreken de leerlingen van 3-4-5 en 6 hun wensen, vragen en 
problemen in een leerlingengesprek.    

• In de kleuterschool wordt er gewerkt met CEGO hulpmiddelen zoals ‘De doos vol 
gevoelens. Blij – bang- boos’ , Doos en huis vol gevoelens, knuffelkaartjes, roos, Op weg 
met Anna, ...,   

• De kleur van emoties is een project dat op schoolniveau werd uitgewerkt! Bekijk het 
filmpje op onze website waarin ons kernteam het basisverhaal aan eenieder wil vertellen 
en bevraag het bij jullie kinderen. Het is een monsterlijk goed project.   

• In de lagere school worden de gevoelens gedetailleerder en concreter uitgewerkt in 
vertellen - rollenspel – gespreksvormen – drama en poëzie – schrijven – actualiteit, … .  

• Op niveau van de leerkrachten wordt er nascholing aangeboden en literatuur ter 
beschikking gesteld in de socio-bibliotheek in het leraarslokaal. Je vindt er een aanbod van 
kinderboeken en naslagwerken over socio-emotionele thema’s.  

  

Overleg:  Problemen worden gesignaleerd aan het ganse team in :  
• Zorgoverleg en MDO, structureel overleg tussen leerkracht– directie – zorgcoördinator – 

CLB  
• Personeelsvergaderingen 10x per jaar, Lunchvergaderingen = wekelijks.  

‘Kindinfo’ is een vast agendapunt in de personeelsvergadering. Alle kinderen die aandacht 
verdienen op socio-emotioneel gebied worden in dit agendapunt besproken. Het 
cognitieve komt hier niet aan bod. De aanpak wordt doorgegeven aan het ganse team.  

• Er is interscolair overleg tussen de scholen van de scholengemeenschap NoordrAnt waarin 
de zorgcoördinatoren hun projecten, werking en informatie uitwisselen.   

• Samenwerking met de begeleidingsdienst van het bisdom : Er zijn 
nascholingsmogelijkheden en ondersteuning. In het leerplan‘ZILL’. krijgt het socio-
emotionele een prominente plaats.  

• Zorgnetwerk VOKAN: De anker geeft sociale training na een gemotiveerd verslag.  
  

Opvolging:  Welbevinden en de betrokkenheid worden in elk MDO besproken en opgenomen in 
een dossier in het leerlingvolgsysteem dat beheerd wordt door de zorgcoördinator. Zij fungeert, 
na de klastitularis,  als tweede schakel voor kinderen en ouders.   
Het leerlingvolgsysteem ‘Questi’ : Screening en overleg worden zorgvuldig bewaard. Het socio-
emotionele krijgt hierin een belangrijke plaats.   
Het schoolwerkplan dat elke leerkracht intern kan raadplegen, omschrijft de socio-emotionele 
aanpak in het Pestactieplan waarvan we u in deze brief een opsomming geven.  
Leerlingenparticipatie: Leerlingenraad per klas. Nadien volgt de klankbordgroep voor 3-4-5-6.   
Cyberpesten: Gsm-gebruik door leerlingen is niet toegelaten binnen de schooluren. In de 3de 
graad wordt het gebruik van sociale media besproken.  Bij een melding van Cyberpesten worden 



de ouders meteen gecontacteerd door de school.  Als dit gedrag niet stopt, volgt er een gesprek 
met het zorgteam en de ouders. Dit gesprek gebeurt in het bijzijn van hun kind.   
De school heeft meegewerkt aan een Ketnet-film tegen Cyberpesten. U kan het filmpje van 
onze 3de graad dat op onze school werd opgenomen en waar onze leerlingen in figureren via 

deze link bekijken. https://youtu.be/hgwdxNIUYOw  
  

Het schoolteam bewaakt zo het socio-emotionele welbevinden van uw kind.  Het is een absolute 
prioriteit.  Ieder kind maakt wel eens een pestsituatie mee op school, in de jeugdbeweging, in de 
sportclub, … .   Omdat we met 350 kinderen zijn op school, is dit niet makkelijk en vraagt het 
tijd.  Samen met jullie willen we iedereen de nodige hulp aanreiken.  Verwacht geen melding 
van elke kleine ruzie op school. De leerkracht lost heel wat op en reikt hierbij hulpmiddelen 
aan.  U krijgt info op een oudercontact of eerder, indien nodig, via een persoonlijk gesprek.  Het 
definiëren van het woord ‘pesten ‘ is niet altijd even duidelijk voor een kind.   We gaan samen 
op weg naar het juiste evenwicht.  
    

Samen maken we school.  
Jan De Belder  
Directeur  
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