Kwink &…

Week Tegen Pesten: 23 t/m 27 september 2019

Wees een held,
met elkaar!

Geef kinderen een rol tegen pesten met de supportgroep aanpak
Inclusief 15 korte kant-en-klare activiteiten voor de hele school

Een initiatief van de makers van Kwink voor sociaal-emotioneel leren
Dit materiaal is ontwikkeld door Kwintessens, de makers van Kwink in
het kader van de Week Tegen Pesten 2019 van Stichting School &
Veiligheid. www.weektegenpesten.com
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Week Tegen Pesten 2019 Wees een held, met elkaar!

Inleiding
Wees een held, met elkaar is dit jaar het centrale thema van de Week Tegen Pesten. In dit katern Kwink
& de Week Tegen Pesten geven de makers van Kwink suggesties om leerlingen een rol te laten spelen
in de aanpak tegen pesten. In dit eerste deel beschrijven we een oplossingsgerichte aanpak tegen
pesten, vervolgens krijgt u voor elke dag een praktische werkvorm.
Het aanpakken van pestproblematiek kan op veel verschillende manieren. Eerder beschreven wij een
aanpak waarbij het helder krijgen van verschillende rollen (o.a. pester, slachtoffer, meeloper) belangrijk
is. Vandaaruit kan een plan van aanpak bedacht worden.
Dit jaar kiezen we voor een interventie waarin de leerling centraal staat. We baseren ons daarbij op de
supportgroep aanpak van Sue Young (Van pesten naar samenwerken 2013, Pica). Als u naar aanleiding
van dit katern geïnteresseerd bent geraakt in deze aanpak is Van pesten naar samenwerken een
absolute leestip.

Kwink is een methode van
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De oplossingsgerichte benadering
• De oplossing staat centraal => er wordt een
gewenste toekomst beschreven.. Hierbij maakt
een leraar vooral duidelijk welke omgeving
hij wél wilt zien (veilige en sociale omgeving)
in plaats van te beschrijven wat onwenselijk is
en dat de groep daar vooral van weg moet
blijven.
•	Inzien wat succesvol was in het verleden =>
gebruikservaringen uit de groep. Wat heeft
gewerkt?
•	Als iets werkt, doe er meer van => de
oplossingsgerichte methode gaat uit van kleine
stapjes. Uitbouwen wat werkt en daar steeds
meer van doen.
•	Als iets niet werkt, stop ermee => het klinkt
eenvoudig, toch wordt in het onderwijs vaak te
langdurig doorgegaan met interventies die niet
blijken te werken.

Kwink is een methode van

Gebruik van de schaalvraag
De schaalvraag is een even eenvoudig als
effectief instrument. Zet een streep op een papier
of pak een strook met een wasknijper. Formuleer
met de leerlingen een doel. Dit doel is altijd
toekomst- en oplossingsgericht. Bespreek met
leerlingen wanneer dit doel volledig zichtbaar
is in het gedrag van leerlingen (dat is de ideale
situatie). Bespreek hoe het gedrag eruit ziet als dit
helemaal niet zichtbaar is (punt 0 op de schaal).
Vraag vervolgens waar leerlingen vinden dat ze
nu staan. Laat dit onderbouwen met argumenten.
U kunt hier leerlingen eerst individueel over laten
nadenken of in groepjes. Het meest krachtig is
om de schaalvraag zonder cijfers te hanteren.
Leerlingen ervaren alles onder een zes vaak als
onvoldoende terwijl bij een denkbeeldige vier er
al heel veel goed gaat, er is immers geen ‘nul’
gescoord. Het werken met de schaalvraag zal
hieronder nog terugkomen.
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Het werken aan pestproblematiek kan op twee
manieren:
1. Preventief, voordat er een probleem is.
2.	Curatief, de pestproblematiek is ontstaan en
het is zaak deze op te lossen.
Ad 1. Preventieve aanpak van pesten
Laat door middel van groepsactiviteiten
(energizers in de Gouden Weken; zie hiervoor
onder andere de Gouden Weken-poster van
Kwink) ontdekken wat er al goed gaat in de
groep. De poster is beschikbaar op www.
kwinkopschool.nl/goudenwekenposter bij de start
van de Week Tegen Pesten.
Wat zijn de krachten van een groep?
Bespreek tegelijkertijd ook waar verbeteringen
mogelijk zijn. Hierbij probeert de leerkracht steeds
oplossingsgerichte vragen te stellen (zie hiervoor).
Formuleer met elkaar een schaalvraag en maak
deze zichtbaar in de groep door middel van een
strook papier en een wasknijper. Hang het doel
erboven. Op deze manier beschik je als leraar over
een thermometer die uitnodigt om hier iedere dag
(of hoe vaak u wilt) met leerlingen over te spreken.
Ad 2. Curatieve aanpak van pesten
•	Oplossingsgerichte anitpestdiscussies
In plaats van concreet over pesten te praten
is het goed om met leerlingen te discussiëren
over hoe u het graag in de groep ziet.
Voorbeelden hiervan zijn:
-	Stel dat iedereen een superleuke dag had
gehad vandaag. Hoe zouden jullie je dan
tegenover elkaar gedragen?
-	Als deze klas op z’n best is, hoe gaan jullie dan
met elkaar om? Hoe krijg je dit voor elkaar?
•	De supportgroep-aanpak
Het is belangrijk dat bij de supportgroepaanpak niet gesproken wordt over pester of
slachtoffer. De supportgroep aanpak bestaat
uit de volgende vijf stappen:
A. Gesprek met leerling
•	Een gespreksleider (volwassene, de leraar of
een andere professional binnen de school)
praat met de leerling die het moeilijk heeft
op school. Dit gesprek is er op gericht om te
kijken welke leerlingen in de supportgroep
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plaats kunnen nemen. De groep moet
namelijk bestaan uit leerlingen met wie het
kind problemen heeft; leerlingen die aanwezig
waren tijdens eerdere incidenten en vrienden.
•	Start het gesprek met small-talk zodat de
leerling op z’n gemak is. Vraag de leerling
vervolgens of het geholpen wil worden. Door
zijn instemming krijgt de interventie meer kracht.
•	Om erachter te komen welke leerlingen in
de interventiegroep plaats moeten nemen
voert u een gesprekje waarbij het belangrijk
is het woord pesten niet te laten vallen. Zie
het volgende voorbeeld (Van pesten naar
samenwerken p. 79).
Leraar: 	Ik zou graag van je willen weten wie
jou zouden kunnen helpen. Met wie op
school heb jij het niet zo gemakkelijk op
dit moment?
Sam: 	Uh… ik weet eigenlijk niet…
Leraar: 	Maak je geen zorgen, ik hoef niet te
weten hoe of wat, ik wil alleen weten wie
zouden kunnen helpen.
Sam: 	Oke. Dat is Achmed…
Leraar: 	Goed, Achmed. [Schrijf de naam op]
Sam: 	En Bram ook wel eens…
Leraar: 	En Bram. [Schrijft de naam op]. Nog
iemand?
Sam: 	Nee, alleen zij.
Leraar: 	Oke, goed. Wie is er meestal nog meer bij
als je het even moeilijk hebt?
Sam: 	Chris is er wel eens bij... en Erwin ook.
Leraar: 	Oke, Chris en Erwin. Nog iemand?
Sam: 	Uh... Freek soms... en verder niemand.
Leraar: Oke, dat is ook genoeg.
Als u duidelijk heeft welke leerlingen in de
supportgroep kunnen plaatsnemen, vertelt u de
leerling dat u de supportgroep gaat vragen of ze
de leerlingen kunnen gaan helpen het leuker te
maken op school.
B. Gesprek met supportgroep
De supportgroep bestaat uit vijf tot acht leerlingen.
Het liefst een mix van jongens en meisjes. U
organiseert een bijeenkomst met deze leerlingen.
Tijdens de bijeenkomst vertelt u dat ze belangrijk
zijn om de leerling die het moeilijk heeft zich
weer prettig te laten voelen op school. Tijdens
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de bijeenkomst prijst u vooral de voorstellen en
ideeën waarmee de leerlingen komen. Probeer de
bijeenkomst luchtig te houden. Alle ideeën zijn goed
en de meest simpele ideeën zijn het meest krachtig.
Spreek met de supportgroep af dat ze een week
later hun ervaringen mogen rapporteren.
C. Gesprek met leerling (week later)
Een week later voert de gespreksleider opnieuw
een gesprek met de leerling. Centraal staat de
vraag wat er die week beter is gegaan. Alles
wat de leerling zelf heeft gedaan om gelukkiger
te worden wordt bekrachtigd. Vaak blijkt in dit
gesprek dat het een stuk beter gaat met de
leerling. Als er nog veel twijfels zijn, wordt een
vervolggesprek gepland.
D. Gesprek met supportgroep (week later)
Een week later voert de gespreksleider ook
weer een gesprek met de supportgroep. De
supportgroep wordt bekrachtigd in wat ze doen.
Zowel individueel als de hele groep. Het is belangrijk
niet punt voor punt te controleren of leerlingen
hebben waargemaakt wat ze hebben toegezegd.

-	Als een van de leden het voortouw neemt, de
rest waarschijnlijk volgt
- Hun betrokkenheid openbaar is
-	Het behoren tot een succesvolle groep de
eigenwaarde vergroot
-	Niet-ondersteunend gedrag voor de rest van
de groep onaanvaardbaar is
-	Wederzijdse afhankelijkheid win-winsituaties
bevordert
-	De groep als geheel beloond wordt met
waardering voor behaald succes
De supportgroep aanpak kan helpen
om pestproblematiek tegen te gaan.
Leerlingen krijgen een volwaardige rol als
samenwerkingspartner. Zij zijn de held!
Vanaf de volgende pagina vindt u korte
werkvormen die u dagelijks kunt inzetten tijdens
de Week Tegen Pesten.

E. Vervolg
De effecten van de supportgroep-aanpak zijn
krachtig, daardoor is de interventie relatief kort.
Vaak wordt er na de eerste twee gesprekken
nog een derde gesprek gepland om ervoor te
zorgen dat de gedragsverandering duurzaam
wordt. Uit onderzoek (Young) blijkt dat het pesten
in 94% van de groepen is afgenomen en 40% zelfs
onmiddellijk is opgehouden.
Waarom werkt deze aanpak zo goed?
(Van pesten naar samenwerken p.92)
Leerlingen worden in deze aanpak gezien als
volwaardige partners. Uit onderzoek blijkt dat
leden van de supportgroep:
- Erin hebben toegestemd te helpen
- Weten dat hulp nodig is
- Verantwoordelijkheid kregen
-	Een specifieke taak toegewezen kregen
Bovendien vergroot het werken als lid van een
groep de kansen dat de afzonderlijke leden
behulpzaam zijn, omdat:
- Hun suggesties door de groep overgenomen zijn
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Activiteiten in de Week Tegen Pesten voor onder-, midden- en bovenbouw
Inleiding
We bieden voor elke dag in de Week Tegen Pesten een activiteit aan, passend bij het thema ‘Wees
een held, met elkaar’ én bij de supportgroep aanpak van Sue Young.
Dit zijn de deelinhouden per dag, waarbij we voor de bovenbouw voor Engelse titels gekozen hebben:
1.	Maandag: Ik ben een kijk- en luisterheld! (je ziet of hoort iets waarvan je denkt: dat is niet leuk voor
diegene)
2.	Dinsdag: Ik ben een meld-held! (je neemt de leerkracht of iemand anders in vertrouwen)
3.	Woensdag: Ik ben een help-held! (je werkt samen met anderen mee om het leuk te maken voor
iemand)
4.	Donderdag: Ik ben een doorgeef-held! (je stimuleert anderen om mee te doen met jou en pesten te
stoppen)
5.	Vrijdag: Ik ben een feestheld! (je viert met de groep dat jullie een leuke week hadden voor en met
iedereen)

Kwink is een methode van
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ONDERBOUW
g:
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Lees het verhaaltje ‘Max heeft het moeilijk’ voor.
Max is een hond die lijdt onder het pestgedrag
van buurpoes Mini. De kinderen krijgen in dit
verhaal zinnetjes en emoties te horen die duidelijk
maken dat het niet goed gaat met Max. Welke
signalen vallen hen op? Projecteer voordat u
met het verhaal start de afbeelding van Max
op het digibord.
Verhaal: Max heeft
het moeilijk
Daar komt ze weer, denkt Max.
Hij trekt zijn kop terug in het
hondenhok. En maakt zich zo
klein mogelijk. Hij wil niet dat
Mini hem ziet.
Max bibbert en krabt onrustig
aan zijn kop. Mini, zijn buurpoes, sluipt langzaam dichterbij.
Gelukkig, Mini loopt voorbij.
Ze heeft Max niet gezien. Maar dan…
Dan draait Mini zich opeens om. Ze springt door
de lucht en landt precies op het hondenhok van
Max. Daar blijft ze stil liggen.
Nu kan Max kan geen kant meer op. Hij durft
zijn hok niet meer uit. Zijn poten trillen. Zijn haren
voelen koud aan. Max piept en kwijlt. Er loopt een
straaltje vocht langs zijn bek.
Op het hok draait Mini zich om. Dat maakt een
scherp geluid. Max hoort het en zijn haren op zijn
rug gaan recht overeind staan. Net als zijn staart.
Komt Mini in zijn hok? Gaat ze weer zo onaardig
tegen hem doen? Net als gisteren en eergisteren
en vorige week? Net als… als altijd eigenlijk.
Het blijft stil. Heel stil. Is Mini er nog wel? denkt
Max. Voetje voor voetje sluipt hij zijn hondenhok
uit. Dan rent hij weg. Op z’n hardst!
Maar Mini heeft hem gezien. Ze springt van het hok
en rent achter Max aan. Ze weet dat ze harder kan
rennen dan Max. Al snel rent ze naast Max.
Mini mauwt: ‘Ben je bang, Max? Haha, je bent
bang. Bangpoeperd, bangpoeperd!’ jouwt ze.
‘Welke hond is er nou bang voor een poes?
Dat ga ik lekker aan al mijn vriendjes vertellen!’
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Dan rent Mini snel de struiken in.
En Max? Max gaat met tranen in zijn ogen langs
de kant van de weg zitten. Helemaal alleen.
Gesprek
- Hoe voelt Max zich?
- Wat doet Mini allemaal?
- Waaraan kun je zien dat Max zich niet fijn voelt?
- Wat kan Max doen om zich wel fijn te voelen?
- Stel je voor: Max is een kind in jouw klas.
Hoe doet Max dan als hij zich niet fijn
voelt? En wat kun jij dan doen?
Verwerking
- Laat kinderen die dat willen het
verhaaltje over Max en Mini naspelen.
- Laat kinderen het nog een keer
naspelen, maar dan zo dat het leuk
afloopt voor Max.

:

Dinsdag

ld!

-he
en meld
Ik ben e

De kinderen zitten in de kring. Daarna wijst u één
kind (kind A) aan dat heel even naar de gang
mag. In de kring wijst u één kind (kind B) aan dat
verdrietig mag kijken. De andere kinderen in de
kring kijken zo neutraal mogelijk.
Kind A komt terug van de gang. Het kijkt heel
goed de kring rond. Welk kind kijkt of doet
opvallend anders? Kind A beschrijft dit kind in
eigen woorden. De klas zegt of het goed is of niet.
Fout? Dan kijkt kind A nog een keer heel goed
naar alle kinderen.
Goed? Dan mag kind A een leuke, feestelijke
beweging bedenken die de hele groep nadoet.
Iedereen is weer vrolijk.
Speel dit spel ook met andere emoties.
Leg in een gesprek de link met ‘goed kijken’ en
‘vertellen – aan de juf of meester - wat je ziet’ als
je denkt dat een kind zich niet fijn voelt.
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VERVOLG ONDERBOUW
g:
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Kinderen die het moeilijk hebben kun je als groep
helpen. Dat is ook de basisgedachte van de
supportgroep aanpak van Sue Young.
In dit spelletje helpen de kinderen Max uit het
verhaaltje van maandag. Lees dit verhaaltje
eventueel nog een keer voor.
De kinderen maken met elkaar een feestelijke
slinger voor Max. Dat doen ze met hun lijf! Zet
alle kinderen in een lange rij naast elkaar. Eén
kind speelt Max. Die staat niet in de rij, maar zit
huilend aan de kant. U begint met de slinger.
Bijvoorbeeld door het kind naast u een hand te
geven. Daarna pakt dit kind weer de hand van
het kind naast hem/haar. Net zolang tot de hele
rij elkaars handen vastheeft. Daarna maakt de
hele rij een feestelijk rondje door de klas, zonder
de handen los te laten, en halen de huilende Max
op. Max mag met de hele groep meedoen en is
weer vrolijk.

In een nagesprek koppelt u deze activiteit
concreet aan het helpen van iemand die het
moeilijk heeft en dat je als kind die dat ziet, hoort
of weet dan ook anderen enthousiast kan maken
om te helpen.

Vrijdag:

ld!

the
en fees
e
n
e
b
Ik

De groep krijgt een leuke verrassing van u om
samen met Max de Week Tegen Pesten af te
sluiten. De verrassing is in de vorm van iets leuks
doen, iets gezelligs op het plein met elkaar eten,
een held-kaartje voor iedereen enz.

Doe dit ook met andere bewegingen, zoals:
handen op elkaars schouder (kwartslag draaien
in de rij); handen om buik (kwartslag draaien);
handen om benen (kwartslag draaien). Laat
telkens een ander kind Max spelen.

ag:

Donderd

f-held!

gee
en door
e
n
e
b
Ik

Dit is een variatie op het spelletje: ‘Ik ga op reis en
ik neem mee…’
Laat de kinderen eerst allemaal vragen
bedenken allemaal voor Max uit het verhaaltje
van maandag. Wat vindt Max allemaal leuk
om te doen? Ze bedenken met elkaar ook de
antwoorden.
Daarna spelen ze het spelletje: ‘Ik maak de hond
weer vrolijk met…’
De kinderen mogen om de beurt iets bedenken.
Bijvoorbeeld kind 1: … met wandelen in het
bos. Daarna mag kind 2. Dat zegt eerst: … met
wandelen in het bos én (bijvoorbeeld) met
het ophalen van een stok. Daarna kind 3. Enz.
Natuurlijk helpen de kinderen elkaar om zoveel
mogelijk dingen op te noemen.
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g:
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g:

a
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Kinderen die gepest worden of het anderszins
moeilijk hebben, geven signalen af. Maar om die
te zien, moet je een kijk- en luisterheld zijn. Het
volgende spelletje maakt dit bewust.

Dit is een drama-opdracht voor drietallen. De
trio’s praten met elkaar eerst kort over pesten en
hoe zij denken dat ze een gepest kind het beste
kunnen helpen. Daarna zijn dit de opdrachten:

De kinderen zitten in de kring. Kind A gaat naar
de gang. Kind B – door u aangewezen – laat
in de kring een bepaalde emotie zien dat kind
B zelf mag bedenken, de leerling blijft wisselen
van emotie. De rest van de klas doet dit na.
Kind A komt terug van de gang en probeert te
ontdekken wie kind B is. Speel dit met een aantal
verschillende emoties of anderszins zichtbare
lichaamstaal.
Geef tot slot de opdracht aan een kind B om in
de kring te laten zien dat het gepest wordt. Wordt
dat signaal ook gezien door een kind A?

Kind 1: Stel je voor dat jij gepest wordt. Welke hulp
heb je dan nodig, denk je?
Kind 2 speelt nu de pester.
Kind 1 is het gepeste kind en kind 3 gaat de hulp
bieden die kind 1 nodig heeft.

Gesprek
- Hoe kun je zien dat iemand gepest wordt of het
moeilijk heeft?
- Welke signalen moet je hiervoor kunnen
opvangen?

:

Dinsdag

ld!

-he
en meld
e
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Maak groepjes van vier. Elk groepje krijg een
groot, wit vel papier (bijvoorbeeld van een
flipover) en een stift voor elk kind. Niemand in de
groep mag praten. Iedereen tekent of schrijft om
de beurt op het papier wat het doet als het van
een ander kind ziet dat dat het moeilijk heeft of
naar voelt. Wat doe je dan? Naar wie ga je toe?
De groepjes bekijken elkaars vellen papier. Wat
valt op? Wat hebben alle groepjes hetzelfde? Is
er nu één gezamenlijk blad te maken met de titel:
‘JE BENT EEN HELD ALS JE PESTGEDRAG MELDT!’?

Speel dit nog twee keer, zodat ieder kind een keer
de pester is, de gepeste en de help-held.
Bespreek de ervaringen met de hele groep. Wat is
de gezamenlijke conclusie? Schrijf die op het bord.

ag:

Donderd

f-held!

gee
en door
e
n
e
b
Ik

Het is belangrijk om op te komen voor kinderen
die het moeilijk hebben of gepest worden. Dat
kun je meestal niet in je eentje. Daarom is het
goed om anderen met jou te laten meedoen en
jouw wil om gepeste kinderen te helpen door te
geven.
De helft van de kinderen staat in een kring. U
wijst een kind aan (kind A) dat een leuke emotie,
een gezellig gebaar, een opbeurend woord, een
vrolijk geluid doorgeeft aan de andere kinderen in
de kring. Kind A zet de kring in beweging en geeft
wat hij/zij wil doorgeven heel klein door. Daarna
pakt kind B dit over en maakt het iets groter. Aan
het eind van de kring is het op z’n grootst.
Zet na een paar keer de andere helft van de
groep in de kring.
In het nagesprek koppelt u het doorgeven van de
wil en het enthousiasme om iemand die gepest
wordt te helpen aan deze ‘doorgeef-oefening’.
- Waarom is het samen aanpakken van
pestgedrag belangrijk?
- Welke voordelen heeft de groep ervan?

Kwink is een methode van
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VERVOLG MIDDENBOUW
hero!

:
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Vrijdag:
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De groep krijgt een leuke verrassing van u om de
Week Tegen Pesten af te sluiten. De verrassing is
in de vorm van iets leuks doen, iets gezelligs op
het plein met elkaar eten, een held-kaartje voor
iedereen enz.

Maak groepjes van vier. Elk groepje krijg een
groot, wit vel papier (bijvoorbeeld van een
flipover) en een stift voor elk kind. Niemand in de
groep mag praten. Iedereen tekent of schrijft om
de beurt een antwoord op deze zin: ‘Dit doe ik als
ik pestgedrag zie…’

BOVENBOUW

Klaar? Dan bekijken de groepjes elkaars
vellen papier. Wat valt op? Wat hebben alle
groepjes hetzelfde? Is er nu één gezamenlijk
blad te maken met de titel: ‘JE BENT EEN HELD
ALS JE PESTGEDRAG MELDT!’? Bespreek deze
opdracht met de hele groep en focus op het
belang van het melden van pestgedrag. Bij wie
kunnen de kinderen dan terecht, vinden ze? De
leerkracht, de directeur, een ander kind, een
vertrouwenspersoon? Hanteert u de supportgroep
aanpak van Sue Young, bespreek dan nog een
keer de gemaakte afspraken daarover.

g:

Maanda

ro!

le-he
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t
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m
a
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De signalen van een gepest kind herkennen?
Daarvoor heb je scherpe ogen nodig:
arendsogen! Belangrijk, want pestgedrag stoppen
begint met goed kijken en luisteren.
Laat de kinderen naar dit filmpje kijken: https://
youtu.be/V7fku2V9F-w. Geef deze kijkvraag
mee: Waaraan kun je zien of merken dat iemand
gepest wordt?
Bespreek de kijkvraag en eventueel ook nog deze
vraag: Waarom is het moeilijk om over pesten te
praten als je gepest wordt?
Vat nog even samen wat pesten is en waar de
verantwoordelijkheid ligt. Projecteer daarvoor
deze tekst op het digibord:
Dit is pesten:
- het gebeurt voortdurend: bewust en herhaald;
- er is sprake is van ongelijkheid: in macht, kracht
of status;
- het slachtoffer kan zich meestal niet verdedigen.
Pesten is een probleem van de groep, iets waar
iedereen verantwoordelijk voor is. De groep moet
verantwoordelijkheid nemen voor een prettige
sfeer in de klas en niet meegaan met een pester.
Kinderen die niet meedoen met pesten maar óók
niet ingrijpen, spelen vaak de belangrijkste rol. Zonder
hen heeft de pester geen publiek, en niet ingrijpen
maakt dat de gepeste zich nog eenzamer voelt.
Daarna maken de kinderen in groepjes een
poster met als onderwerp: ‘Pesten kun je zien!’
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Jij bent een held als je pestgedrag stopt. Je hebt
altijd een keuze wat je dan kan doen. Projecteer
de volgende keuzes op het digibord:

• Jij hebt de keuze om te stoppen met pesten.
• Jij hebt de keuze niet mee te lopen.
•	Jij hebt de keuze door er iets van te zeggen als
je het ziet gebeuren.
•	Jij hebt de keuze om iemand te helpen die
gepest wordt.
•	Jij hebt de keuze om in te grijpen als je ziet
dat het gaat om een situatie van meerdere
personen/kinderen tegen één .
•	Jij hebt de keuze als je iemand in de pauzes
altijd alleen ziet zitten door erbij te gaan zitten,
met hem of haar te gaan praten of in gesprek
te gaan.
•	Jij hebt de keuze om andere kinderen/
personen te laten zien dat het echt niet cool is
om te pesten.
•	Jij hebt de keuze door niet langer weg te kijken
als je ziet dat er gepest wordt.
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VERVOLG BOVENBOUW
•	Jij hebt de keuze te melden dat iemand in
jouw team/klas gepest wordt en hulp voor die
persoon te zoeken.
Laat drietallen een van de keuzes voor de groep
uitspelen. Welke? Dat mogen ze zelf bepalen.
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De groep krijgt een leuke verrassing van u om de
Week Tegen Pesten af te sluiten. De verrassing is in
de vorm van iets leuks doen, iets gezelligs op het
plein met elkaar eten of iets wat de kinderen met
elkaar bedenken voor de hele groep.
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Het is belangrijk om op te komen voor kinderen
die het moeilijk hebben of gepest worden. Dat
kun je meestal niet in je eentje. Daarom is het
goed om anderen met jou te laten meedoen
en jouw wil om gepeste kinderen te helpen door
te geven. Om daar iets van te ervaren, laat u
onderstaande oefening spelen.
Alle kinderen staan op een lange rij naast elkaar.
Kind 1 begint een beweging (een geluid, een
emotie, een woord of een zin). Kind 2 neemt dit
over. Tot aan het eind van de rij. Klaar? Dan gaat
kind 1 aan het eind van de rij staan en mag kind 2
de wave starten. Voorbeelden van wat je in een
wave kunt doorgeven:
• Geef een heftige beweging door.
• Geef een rustige beweging door.
• Geef een ‘lage’ beweging door.
• Geef een ‘hoge’ beweging door.
• Geef een zacht geluid door.
• Geef een hard geluid door.
• Geef een naar geluid door.
• Geef een vrolijk geluid door.
•	Geef een emotie door (eventueel van klein
naar groot).
•	Geef een woord door (eventueel van zacht
naar hard of andersom).
•	Geef een zin door waarmee je een gepest kind
kan helpen.
• Enz.
In het nagesprek koppelt u het doorgeven van de
wil en het enthousiasme om iemand die gepest
wordt te helpen aan deze ‘doorgeef-oefening’.
- Waarom is het samen aanpakken van
pestgedrag belangrijk?
- Welke voordelen heeft de groep ervan?
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Colofon
Een aantal keer per jaar verschijnt Kwink &. Deze uitgaves worden samengesteld door de makers van
Kwink, vooral aansluitend bij bekende themaweken in het basisonderwijs, zoals de Week Tegen Pesten
(september), de Week van de Mediawijsheid (november) en de Week van de Lentekriebels (maart).
Dan wordt de algemene doelstelling van de themaweek verbonden met specifieke doelstellingen voor
sociaal-emotioneel leren (SEL). Altijd inhoudelijk onderbouwd en met concrete lessuggesties voor de
leerkracht.
Meer weten over de Week Tegen Pesten? Ga naar www.weektegenpesten.com.
De Stichting School en Veiligheid heeft Kwink ook vermeld op haar website.
Meer weten over Kwink? Ga naar www.kwinkopschool.nl of benader een onderwijsadviesdienst bij u in
de regio. Op de website van Kwink ziet u met welke onderwijsadviesdiensten Kwink samenwerkt.
Samenstelling en teksten:
Gerard van Midden (projectadviseur Kwink) en Wouter Siebers (projectleider Kwink)
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Pesten structureel aanpakken?
Kijk op www.kwinkopschool.nl
Meer lessuggesties tijdens deze themaweek?
www.weektegenpesten.com
Een goede en krachtige week toegewenst!

Nog geen
Kwink-abonnement?
Probeer Kwink gratis uit.
Vraag een proefabonnement
aan. Dan kan de hele school
een aantal weken gratis met
Kwink aan de slag.
Ga naar:
www.kwinkopschool.nl
Tot ziens!

Berkenweg 11
3818 LA Amersfoort

www.kwinkopschool.nl

