
Signalering 

Leerlingen
Slachtoffer vertelt over het pesten (ouder/ leerkracht)
 
Omstanders zijn op de hoogte van wie er wordt
gepest en wie pest

 
Ouders
Indirecte signalering: herkent signalen
Actieve signalering: raadpleegt andere ouders,
controleert apps

 
Leerkracht
Indirecte signalering: ontvangt een melding (van
slachtoffer, ouders slachtoffer) 
Actieve signalering: gaat na vermoeden gericht
observeren 
 

 

Leerlingen, ouders en leerkrachten hebben een helder en overeenkomstig beeld van
verschillen tussen pesten & plagen

Emoties spelen een rol bij slachtoffers: (boosheid, verdriet en onzekerheid) en ouders van
slachtoffers: (onmacht, het gevoel  gevoel dat de leerkracht niet adequaat handelt)

Leerkrachten ervaren soms een verschil tussen eigen observaties en ouderrapportage van
pestgedrag

 

 

 
 

Leerling
Slachtoffer kaart niet altijd aan
 
Omstanders vinden het lastig om pesten te melden:
"is het klikken of niet?" 

 
Ouder
Kaart aan bij leerkracht (soms herhalend)
 
Kaart rechtstreeks aan bij andere ouders

 
Leerkrach
Zoekt vaak samenwerking met ouders gepest kind
 
Zoekt soms samenwerking met ouders van pester

 
 

 

Verhalen vangen
 
Ervaringen van leerkrachten, ouders & leerlingen met pesten

Met werkzame factoren bedoelen we:  dat wat bijdraagt of versterkend werkt voor de wijze
waarop leerkrachten en ouders samenwerken bij het oplossen van pesten. Onze doelstelling
richt zich dan ook alleen op de samenwerking, hoe deze verloopt en hoe deze wordt
geevalueerd.

Opzoek naar werkzame factoren voor
samenwerken bij de aanpak van pesten

      Ik ben ik uiteindelijk voor het pesten niet meernaar de juf gegaan. Omdat ikdacht: het heeft geen zinmeer want hij krijgt geen   straf, en ik krijg er straf voor        omdat ik word         gepest eigenlijk.. 

Van pestervaring naar aanpak

Signaleren

Algemeen

Aankaarten

Vaak nemen ouders ookal zelf met elkaarcontact op van: goh,jouw zoon of dochterpest mijn kind..

   Je merkt wel eens dat er kinderen

zijn waarvan je denkt; ja oke dit zal

wel.. dit zou wel eens naar pesten toe

kunnen gaan, dus dan probeer    

    je al in te grijpen.

*

*



 
 

Leerling
Slachtoffers maar ook omstanders melden het pesten niet altijd
 
Ouder
Vindt het fijn wanneer er direct actie wordt ondernomen
 
Wil dat de leerkracht een adequate aanpak hanteert (passend bij het kind,
klassenaanpak wordt positief geëvalueerd)  

 
Vindt het prettig wanneer ze regelmatig ingelicht worden/ op de hoogte
worden gehouden door leerkracht. 

 
 
Leerkracht
Vindt het fijn wanneer ouders aan de bel trekken (krijgen zelf niet altijd
alles mee)
 
 
 

Indirect: (themales, leerkracht  sterk sturend)
Direct: klas is redelijk zelfsturend (reflecteert zelf,
bedenkt zelf oplossingen, spiegelen van gedrag)

Indirect: probeert rollen te beïnvloeden 
Direct: bespreekt gewenst en ongewenst gedrag  
(spiegelen van gedrag)

Indirect: versterken kind, rol in de groep
beïnvloeden
Direct: bespreekt gewenst en ongewenst gedrag
nav pesten (spiegelen van gedrag)

Leerling
Slachtoffer is actief in zijn/ haar aanpak (terug
vechten, boos worden, etc.)

 
Slachtoffer is passief in zijn/ haar aanpak
(weglopen, negeren, niks durven doen)

 
Omstander probeert zelf hulp te bieden aan
slachtoffer (troosten, voor slachtoffer opkomen)

 
Omstander doet niks (uit angst, desinteresse)

 
 
Ouder

Spoort kind aan om zelf de lead te nemen (zelf
op laten lossen, weerbaarheid vergroten,
reflectie thuis)

 
Neemt de lead (neemt initiatief richting andere
ouders en leerkracht)

 
Leerkracht

Hanteert Klassenaanpak: 

 
Hanteert een groepsaanpak direct betrokkenen

 
Hanteert een aanpak met pester en/of slachtoffer:

Curatieve aanpak

Ervaren knelpunten/werkzame facoren

Dus ik ben met haar wel ook

heel erg bezig met zelfreflectie.

Kijk ook even naar jezelf. Het is

dan heel makkelijk om dat dan

nu te projecteren op een ander,

maar je was zelf precies zo.

  Zou ik het tof vinden als een

ouder mijn kind uit de klas zou

halen? Zeker niet. Maar dit was

een afspraak die mijn man met

Tom had gemaakt: ik ga Kevin

erop aanspreken omdat het   

 weer uit de klauwen loopt.

  dus toen ben ik eigenlijk wel met ze om 

tafel gaan zitten (..) We hebben allemaal

onze talenten, maar het één is niet beter

dan het ander. Op die  manier heb ik dat   

     wel met de leerlingen besproken


