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Beste ouders 

Aan het begin van het schooljaar willen we even vermelden dat onze school erg begaan is met de 

kinderen. Het welbevinden van de kinderen is het uitgangspunt van alles. Wij vinden het belangrijk 

dat alle kinderen zich goed voelen op onze school. Zowel leerkrachten als kinderen zijn mede 

verantwoordelijk voor dat uitganspunt. Geweld en pesten gaan volkomen in tegen het welbevinden 

van de kinderen. Toch merken we soms dat kinderen op school gepest worden. Pesten is een heel 

complex probleem dat niet altijd even makkelijk op te lossen is. We denken dat school en gezin 

meest gebaat zijn met een goede samenwerking en communicatie. Daarom een paar adviezen: 

Als je kind gepest wordt: 

- Indien je erachter komt dat je kind gepest wordt en zijn/haar probleem niet durft te melden op 

school, probeer je kind er dan van te overtuigen om toch naar de leerkracht te stappen en zijn/haar 

verhaal te doen. Leg er de nadruk op dat dit geen klikken is. 

- Als dit niet lukt, neem je best zelf contact op met de school. Je kan als ouder steeds terecht bij de 

klasleerkracht, de leerlingenbegeleider of de directeur. 

- Blijf thuis tijd maken om met je kinderen over het probleem te praten en laat hen duidelijk voelen 

dat je achter de aanpak van de school staat. Geloof samen dat er een eind aan het pesten zal komen. 

- Luister naar hun verhaal maar oordeel niet. Blijf vooral rustig en panikeer niet! 

Als je kind zelf pestgedrag vertoont: 

- Praat erover en stimuleer je kind om voor zichzelf en anderen op te komen op een positieve manier, 

zonder geweld te gebruiken (fysiek en verbaal). 

- Bespreek de gevolgen van pestgedrag en laat duidelijk je afkeuring blijken.                                  

Reageer positief op elke gedragsverbetering, hoe klein ook. 

- Vraag aan je kind hoe het zich zou voelen moest men hem of haar pesten. 

- Geef thuis geen extra straf meer, maar sta achter de aanpak van de school. 

Alvast dank voor de goede samenwerking!   Het schoolteam. 


