PESTGEDRAG...
en je kind

Wat elke ouder moet weten… en doen
Of je nu een ouder bent, leerkracht of opvoeder, iedereen heeft een rol te spelen om te
garanderen dat kinderen en jongeren in een veilige en gelukkige omgeving kunnen opgroeien,
waarin ze sterker gemaakt worden en die vrij is van pestgedrag of discriminatie. Onderzoek
toont aan dat de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden cruciaal is om dit
te kunnen bereiken en dat kinderen zonder deze vaardigheden meer risico lopen om met
pestgedrag of cyberpesten geconfronteerd te worden.

Deze gids voor ouders haalt de mosterd bij het werk van ‘ENABLE’– dit staat voor
het Europees netwerk tegen pesten in leer– en vrijetijdsomgevingen

• Pestgedrag beter begrijpen en doorgronden en hoe de signalen herkennen?
• Spreken over (cyber-)pesten met je kind
• Welke stappen moet je zetten om een kind te helpen dat gepest wordt?
• Tips om te zorgen dat je kind zowel online als offline veilig kan zijn en dat het de noodzakelijke
sociale en emotionele vaardigheden kan ontwikkelen
• Samen met de school van je kind werken aan een veiligere omgeving voor kinderen en jongeren

Wat is ‘pesten’?
Pesten is elke handeling waarbij iemand opzettelijk en herhaaldelijk, fysiek of psychologisch lastiggevallen wordt. Het
kan gebeuren t.a.v. één persoon of een groep door een andere persoon of groep, waarbij er bijna altijd sprake is van een
verschillende machtsverhouding. Pesten maakt géén deel uit van het normale opgroeien (ook al komt het veel voor) en
kan nooit geaccepteerd of aanvaard worden. Iedereen heeft het recht om zich op elk moment veilig te voelen en gelijk
behandeld te worden. Pesten kan op elk moment en overal gebeuren. Het kan face to face of online gebeuren. Het kan
verschillende vormen aannemen, zoals fysiek geweld, bedreigingen, uitsluiting, beledigingen en bespotting, scheldpartijen
of het vertellen van leugens.
• K
 inderen of jongeren die gepest worden kunnen zich diep ongelukkig voelen en machteloos, omdat ze het pesten
niet kunnen doen ophouden
• K
 inderen en jongeren die gepest worden, lopen een hoger risico om mentale problemen te ontwikkelen, zoals
depressie en angstaanvallen
• In het ergste geval kan pesten leiden tot zelfmutulatie of zelfmoord.
• Pesten kan een impact hebben op de prestaties van het kind op school, op de vaardigheden om vrienden te maken
• D
 e gevolgen en de impact van pestgedrag manifesteren zich niet alleen op korte maar ook op lange termijn,
mogelijk zelfs nog op volwassen leeftijd
Online pesten of cyberpesten is elk pestgedrag dat virtueel (computer, spelconsoles,…) of via mobiele apparaten plaatsvindt,
zoals smartphones en tablets. Het kan via sociale netwerken gebeuren en is ook gebruikelijk via gaming websites. Het kan
gaan over ongepaste sms- of chatberichten, e-mails of blogs, het zenden van beledigende of kwetsende beelden of foto’s,
het uitsluiten van iemand uit een groepschat, het plaatsen van beledigende content op sociale media, of het creëren van een
vals personage om anderen belachelijk te maken of te vernederen, …. Online pestgedrag kan vaak als erger ervaren worden
of moeilijker te verwerken zijn dan offline of ‘klassiek’ pesten omdat het altijd en overal kan doorgaan, 24u per dag: het kan
gebeuren voor een groot (wereldwijd!) publiek, terwijl het slachtoffer toch sterk geïsoleerd kan worden.
.
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BELANGRIJKE
INZICHTEN OVER PESTEN
DE VIJF BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN PESTEN

1

De pester heeft echt de
bedoeling om het
slachtoffer bang te
maken of pijn te doen

2

Er is vaak sprake
van agressie t.o.v.
het slachtoffer

3

Het slachtoffer lokt
geen pestgedrag uit
door verbaal of fysiek
agressief te zijn

4

Pestgedrag komt voor
in de sociale groepen
waar men vertrouwd
mee is

5

De pester heeft meer
macht dan het slachtoffer
(effectief in de realiteit of
zo ervaren macht)

STATISTIEKEN OVER CYBERPESTEN

PERCENTAGE VAN RESPONDENTEN DIE AANGEVEN GEPEST TE ZIJN OP HET INTERNET, TIJDENS DE AFGELOPEN 12 MAANDEN

20,5%
14 tot 15 jarigen

21,9%

24,2%

24,1% 19,5%

16 tot 17 jarigen

*Het ‘EU NET ADB’-project werd uitgevoerd
in Griekenland, Spanje, Polen, Duitsland,
Roemenië, Nederland en Ijsland met een
representatief staal van 14 tot 17-jarigen.

LEERLINGBEMIDDELING
JONGEREN MOETEN DE KANS KRIJGEN OM:

In team te werken buiten hun eigen vriendengroep,
om zo vooroordelen te verminderen en vertrouwen
te bevorderen tussen verschillende gender- en
etnische groepen.

Hun communicatievaardigheden te ontwikkelen
en informatie te delen, terwijl ze ook bewust
nadenken over hun eigen emoties in relatie tot die
van anderen.

Met conflicten te leren omgaan en
hun peers te helpen om met
elkaar om te gaan zonder geweld.

Deze informatie komt uit “Bullying in schools – A summary of research and anti-bullying initiatives”. Lees de samenvatting van dit rapport op http://enable.eun.org/report
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Alle adolescenten
in EU NET ADB* Vrouwelijk Mannelijk

Hoe kan ik weten of mijn kind
betrokken is in een pestsituatie?
Het is mogelijk dat je niet zeker weet of je kind al dan niet betrokken is in een pestsituatie. Dat is ook niet altijd zo
makkelijk of eenduidig vast te stellen. Hij/zij kan zélf een pester zijn of kan gepest worden of kan overstuur zijn omdat hij/
zij onaanvaardbaar pestgedrag van anderen gezien heeft. Het is niet altijd makkelijk om een duidelijk onderscheid te maken
tussen een pester en een slachtoffer van pestgedrag. De rollen zijn dikwijls ‘inwisselbaar’, vaak zijn pesters zelf ook gespest
geweest.
De volgende signalen kunnen belangrijk zijn:
ÆÆ Uiterlijke aanwijzingen
• onverklaarbare blauwe plekken, kneuzingen of littekens op het lichaam
• verloren of stukgemaakte bezittingen
ÆÆ Lichamelijke aanwijzingen
• gebrek aan energie
• slaapproblemen
• veranderingen in de eetgewoonten
ÆÆ Aanwijzigen in het gedrag
• afschermen van hun gsm, laptop of tablet en er meer tijd aan spenderen
dan gewoonlijk
• schuw en teruggetrokken worden
• veranderingen in gedrag, zoals bijv. agressiever worden thuis
ÆÆ Schoolgerelateerde aanwijzingen
• plots slechter presteren op school
• minder bereid zijn om over de voorbije dag te spreken en defensief worden als ernaar gevraagd wordt
• vermijdingsgedrag, excuses uitvinden om niet naar school te moeten gaan of zeggen dat ze zich niet goed voelen
• minder vertellen over vrienden en er ook minder mee afspreken dan normaal
Er kunnen natuurlijk altijd andere verklaringen zijn voor bovengenoemde signalen, dus vermijd zeker om te snel
conclusies te trekken:

• Is er iets anders waar mijn kind mee zit of mee worstelt?
• Zijn er ingrijpende veranderingen geweest in de thuissituatie zoals een pasgeboren baby, een scheiding,…?

Openingszinnen om met je kind te praten over pesten:
Voor sommige kinderen kan het moeilijk zijn om over pesten te praten en het is mogelijk dat ze dan
ook niet goed reageren op directe vragen daarover. Wat je wel kan doen zijn eerder open vragen
stellen:
•
•
•
•
•

over wie zijn/haar vrienden zijn en wat er leuk is aan hen?
hoe de middagpauze verloopt op school – met wie spelen ze, naast wie gaan ze zitten?
wat ouders kunnen doen om pesten op school te stoppen?
‘Als je één wens kon laten uitkomen, wat zou je dan veranderen en waarom?’
Laat een programma of een video zien waarin het over pesten gaat en vraag je
kind wat ze ervan denken?

Als je kind het moeilijk heeft om uit te leggen wat er met hem of haar
gebeurt en/of communicatieproblemen heeft, kan je best andere
manieren gebruiken om met hem of haar te communiceren, via
een tekening of een spel.

Vind hierover
meer in het ENABLE
onderzoeksrapport op
http://enable.eun.org/report

Wat moet of kan ik doen als mijn
kind gepest wordt?
Toegeven aan iemand dat je gepest wordt, vraagt heel wat moed. Veel kinderen vertellen hun ouders niets over het
pestgedrag omdat ze bang zijn dat de ouders de school zullen benaderen en zo alles alleen maar erger zullen maken.
Als je kind vertelt dat het gepest wordt, stel het dan eerst en vooral gerust en blijf zelf ook kalm: zijn/haar verhaal is
nu prioritair en je kind heeft al je steun nodig om hiermee te kunnen omgaan; dus nooit beschuldigen of bestraffen.
Spreek je kind rustig en geruststellend toe. Bedank je kind om het te vertellen en verzeker het dat het er niet alleen
voor staat en dat jullie uit deze situatie zullen geraken. Een open relatie met je kind geeft het vertrouwen, zodat je
kind zich op zijn gemak zal voelen om zorgen en problemen met je te delen.
Vraag je kind altijd wat het zèlf denkt dat er gedaan kan worden om het pesten te stoppen en beslis samen over
de te ondernemen stappen. Bespreek de voor- en nadelen van deze mogelijke volgende stappen en laat je kind zelf
beslissen wat het wil doen en waar hij of zij zich comfortabel bij voelt. Hieronder worden enkele opties opgesomd
die overwogen kunnen worden. De keuze ervoor hangt uiteraard altijd af van het soort pestgedrag, de leeftijd van het
kind, zijn/haar persoonlijkheid, maturiteit en ontwikkeling.

Je kind kan

• Weglopen van de pestsituatie en de pesters vermijden en ontlopen.
• De pester kordaat vragen om te stoppen (bijvoorbeeld: “Ik hou er niet van dat je me
zo noemt, dat kwetst me, doe dat niet meer a.u.b.”) Of kan een bericht of briefje
schrijven aan de pester met de vraag om te stoppen.
• Aan een getuige of een vriend vragen om de pesters te vragen ermee te stoppen.

Jij kan

• Het schoolpersoneel inlichten over je bezorgheid en hen vragen om je kind discreet
in het oog te houden.
• Het pestgedrag formeel melden aan een leerkracht, een personeelslid of een
Leerlingbemiddelaar (dat is een leerling op school die de ENABLE opleiding gevolgd
heeft om het pesten op school in te perken)
• Een formele schriftelijke klacht opmaken voor de directie.

Welke te ondernemen stappen jullie ook overeenkomen, het is altijd een goed idee om hierover samen een actieplan
op te maken om het pesten aan te pakken en om uit deze situatie te geraken.

Wat kan je doen als ouder?
• Wraak nemen is geen goed idee. Maak je kind duidelijk dat wraak nemen niet de juiste optie is omdat de pester
dikwijls net uit is op een reactie.
• Hou gegevens bij! Verzamel informatie over de agressor/aanvaller en het pestgedrag zodat het eventueel
onderzocht kan worden door bevoegde instanties. Als het gaat over online pesten, vergeet dan zeker niet om
bewijzen bij te houden via de functie ‘Print Screen’, via een print-out of via een kopie van de ontvangen berichten.
• Zoek hulp! Soms kunnen kinderen en jongeren er nood aan hebben om dit te bespreken met een derde en dus
niet alleen met de ouders. De hulp van een professionele therapeut of psycholoog kan soms nuttig zijn. Het is
ook belangrijk dat het kind al deze opties kent en weet welke hulp het kan vragen.
• Verbreed de interesses en vriendschappen van je kind. Moedig je kind aan om ook buiten het schoolverband
vrienden te maken en hobby’s of activiteiten te kiezen die vertrouwen geven en weerbaarheid creëren (bijv. dans
en toneel, gevechtssporten, teamsporten, lokale jeugdbewegingen,…).

• Ontwikkel de sociale, emotionele en levensvaardigheden van je kind. Bouw weerstand op bijv. door te leren
omgaan met pech en tegenslagen en door verwerkingsstrategieën te ontwikkelen.
• Betrek de politie. Aarzel niet om contact op te nemen met de lokale politie wanneer het gaat om ernstige
bedreigingen of geweld, chantage of afpersing, seksueel getinte content, poging of aanzet tot zelfmutulatie of
tot zelfmoord,…
• Zet je in voor de activiteiten tegen pesten op school.

Als je kind het slachtoffer is van online pestgedrag kan je bovendien:
• De school informeren. Cyberpesten en ‘klassiek’ pesten zijn vaak gelinkt en het kan zelfs zijn dat het pesten
op school gewoon doorgaat of ook daar voorkomt.
• Zoek hulp. Contacteer je nationale ‘Safer Internet Center’ of hulplijn (https://www.betterinternetforkids.eu/web/
portal/policy/insafe-inhope) voor hulp en advies.
• Neem voorzorgen. Blokkeer de pesters of degenen die misbruik maken van bepaalde media. Volg de
procedures om oneigenlijk gebruik op sociale netwerken te rapporteren. Stimuleer je kind om een ‘gezonde’
houding te hebben t.a.v online relaties en om niet al zijn tijd te spenderen op sociale netwerken en om zich
veilig te gedragen online.

Hoe kan ik betrokken worden bij activiteiten tegen pesten
in de school van mijn kind?
• Probeer te weten te komen waarop de leerlingbemiddelaars focussen (misschien hebben ze zelfs een
uitgeschreven actieplan) en bekijk of er specifieke dingen zijn waarbij ouders betrokken kunnen worden
zoals bijv. samen acties opzetten of helpen bij het herzien van het schoolbeleid en de –procedures over
pesten.
• Vraag om inzage in de schooldocumenten zoals het beleid rond pesten en hoe zich te gedragen op school
en bekijk hoe deze in praktijk gebracht worden.
• Praat met je kind over de ondersteunende netwerken op school en bij wie ze terecht kunnen als ze een
probleem hebben.
• Ga naar een klasbijeenkomst of een vergadering op school waar ze spreken over pesten om je steun te
laten zien en kom meer te weten over het werk van de leerlingbemiddelaars.
• Denk na hoe je de eigen kennis en ervaring kan inzetten – kan je de leerlingen misschien helpen om een
video te maken om pesten te voorkomen of kan je een lezing geven?
• Zoek uit of er een ouderraad is op school of een ander forum waar ouders hun bezorgdheden kunnen
uiten en kunnen bespreken? Maak het thema pesten bespreekbaar en moedig ouders aan om na te
denken over hoe ze betrokken kunnen worden in acties tegen pesten op school. Maak van de gelegenheid
gebruik om andere ouders te informeren over pesten en hoe ze kun kind veilig kunnen laten surfen.
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Unie. De inhoud van deze publicatie valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van het ENABLE
Consortium en diens partners en mag in geen geval beschouwd worden als een weerspiegeling van
de visie van de Europese Commissie.

Wat als mijn kind iemand pest?
Er kunnen veel redenen zijn waarom een kind iemand pest: het is niet altijd zo eenduidig of
eenvoudig. Het kan zijn dat je boos of ontgoocheld bent omdat je kind anderen gepest heeft.
Probeer toch kalm te blijven en neem tijd om na te denken over de volgende stappen:
• Leg rustig uit dat het onaanvaardbaar is wat het kind gedaan heeft.
• Leg hen zorgvuldig uit dat het hun gedrag is dat verkeerd is en niet zijzelf als persoon.
• Mogelijk is je kind er zich niet van bewust dat zijn gedrag eigenlijk pestgedrag is – dit is
zeker het geval voor kinderen met speciale leerproblemen of noden. Het is belangrijk om
samen te bekijken wat er eigenlijk gebeurd is. Bespreek samen de definities van pesten in
deze gids en exploreer met je kind hoe het zich zèlf zou voelen als iemand hetzelfde met
hem/haar zou doen.
• Leg uit wat je zal doen (bijvoorbeeld met de school gaan
spreken) en wat je van van je kind verwacht dat het
zèlf doet (bijvoorbeeld zich excuseren of een brief
schrijven aan het slachtoffer).
• Geef je kind de tijd en de ruimte om vragen
te stellen over waarom zijn gedrag moet
veranderen.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind
ook online veilig en pestvrij blijft?
Kinderen kunnen soms onder druk staan om een profiel te hebben
op de populaire sociale netwerken, een nieuwe app of het
allernieuwste technische snufje te hebben. Ook al is het
niet evident en gemakkelijk, ga voor duidelijke regels,
regelmatige dialoog en vertrouwen. Op deze manier zorg je
ervoor dat ze veilig zijn terwijl ze al surfend plezier maken:
• Leg de regels vast. Bij voorkeur zelfs op papier,
eventueel kan je een hiervoor een ‘Gezinsovereenkomst
over online media’ opmaken. Deze regels bevatten
best de verwachtingen volgens de leeftijd van het kind
over wat het wel en niet kan doen online, gebaseerd op
de 3 volgende principes: “Gedraag je verantwoordelijk,
wees respectvol en gedraag je fatsoenlijk”. Moedig hen
aan om zich online op dezelfde manier te gedragen als offline
in het echte leven en maak duidelijke afspraken over
hun ‘digitale grenzen’.
• Blijf praten over de websites, de sociale netwerken en de chatapplicaties die ze gebruiken en dus
ook over de risico’s die eraan verbonden kunnen zijn. Op deze manier weet je als ouder beter wat
ze online doen. Het is natuurlijk een goed idee om zelf ook wel enigszins vertrouwd te zijn met deze
websites en apps.
• Bouw vertrouwen op. Zorg ervoor dat ze weten dat ze met jou of met iemand in hun ondersteunend
netwerk kunnen spreken als ze ooit online gepest worden of zich ergens niet comfortabel bij voelen.
Bespreek wat ze kunnen doen als ze een probleem hebben online, zodat ze weten hoe ze iemand
kunnen blokkeren of hoe te melden.
Zorg er ook voor dat je kind de risico’s begrijpt en kent die gelinkt zijn aan het online contact,
communicatie en gedrag.
• Contact - Aanvaard of stuur alleen vriendschapsverzoeken van en naar mensen die je ook kent en
vertrouwt in het echte leven en spreek nooit af met iemand die je niet kent.
• Communicatie - Zorg ervoor dat je kind begrijpt dat iedereen een ‘digitale footprint’ heeft, die
niet zomaar verdwijnt en dat alle informatie die online gezet wordt (foto’s, video’s, berichten,…),
bewaard en gebruikt kan worden door anderen. Check samen de privacy-instellingen op de sociale
netwerken en apps van je kind– deze bepalen wie de informatie kan zien die het deelt en wie je kind
kan contacteren.
• Gedrag - Moedig hen aan om zich online verantwoordelijk te gedragen en bespreek samen de
risico’s van het internet en hoe ze verstandig omgaan met de informatie die ze online zetten. Leer
hen bijvoorbeeld dat ze nooit persoonlijke details zoals adres en telefoonnummer online zetten.
- “Think before you post!” Leg hen uit dat ze hun paswoorden nooit moeten delen met iemand,
moedig hen aan om deze ook regelmatig te veranderen en om niet hetzelfde paswoord te hebben
voor elke account.

Hierbij een ‘model’ of voorbeeld van hoe een ‘Gezinsovereenkomst over online media’
eruit kan zien, die je zelf kan aanpassen volgens de eigen noden.

De gezinsovereenkomst over online media
Voor het kind of de jongere
ÆÆ ⇒Ik ga ermee akkoord:
• Mijn apparaten op een verantwoordelijke manier te gebruiken
• Een goede “Digitale Burger” te zijn; om de technologie en het internet op een verantwoordelijke en
veilige manier te gebruiken.
• Mij respectvol te gedragen t.a.v. anderen en nooit iets online te zetten waarvan ik niet zou willen dat
mijn ouders, leerkrachten, toekomstige instellingen waar ik zal gaan studeren of mijn toekomstige
werkgevers het zouden zien.
• De tijdslimieten te respecteren die ik kan spenderen op mijn computer, tablet, smartphone of tijdens het
spelen van games.
• Geen taal te gebruiken die iemand online kan kwetsen of die kan overkomen als pestgedrag.
• Om de personen die me niet comfortabel doen voelen te blokkeren, te ‘defrienden’ of aan te melden en
hierover ook te spreken met mijn ouders.
• Mijn persoonlijke info of die van anderen niet zomaar te delen.
ÆÆ ⇒Ik begrijp ook dat alles wat ik online zie of lees niet noodzakelijk de waarheid is.

Voor de ouders
ÆÆ ⇒Ik ga ermee akkoord:
• Om altijd te luisteren naar je bezorgdheden over over sociale media of je online activiteiten.
• Om mijn bezorgdheden ook met jou te bespreken en je uit te leggen waarom ik soms ‘nee’ zeg.
• Om je privacy te respecteren en om met je te praten over welke problemen of moeilijkheden ik daar
eventueel mee heb.
• Om deze overeenkomst aan te passen naarmate je ouder en meer matuur wordt, en je
beoordelingscapaciteiten over je internetgebruik toenemen.
ÆÆ Ik begrijp ook dat het internet en de nieuwe technologieën in het
algemeen een belangrijk onderdeel zijn in je leven.
ÆÆ We gaan akkoord met deze voorwaarden en regels omdat we
mekaar graag zien en omdat we willen dat ons gezin veilig
kan zijn online.

Hoe kan ik de sociale en emotionele
vaardigheden van mijn kind
verder helpen ontwikkelen?
Sociale en emotionele vaardigheden ontwikkelen betekent:
• zelfbewustzijn en zelfaanvaarding;
• empathie (in staat zijn om dingen te zien en te voelen vanuit een ander uitgangspunt dan dat van jezelf);
• in staat zijn om je emoties te beheersen;
• in staat zijn om gezonde relaties aan te gaan.
Hoe we omgaan met onze emoties kan onze levenskwaliteit echt beïnvloeden alsook ons gedrag t.a.v.
anderen. Onze kinderen helpen om een goed ‘EQ’ (emotioneel intelligentie quotiënt) te ontwikkelen, zal
hen helpen in hun huidige en toekomstige relaties, helpen om te kunnen omgaan met stresssituaties en
om weerbaar te zijn in moeilijke situaties, wanneer ze bijvoorbeeld gepest worden.
Deze vaardigheden ontwikkelen start bij jou als ouder: een kind zal je gedrag vaak overnemen of
kopiëren. Denk na over hoe je zelf omgaat met stresserende situaties en hoe je een ‘model’ kan zijn van
goede emotionele intelligentie.
Luister actief naar de gevoelens van je kind. Help hen begrijpen dat het OK is om zich soms droevig,
boos of overstuur te voelen. Eens ze deze gevoelens aanvaarden en ermee omgaan, kunnen ze beginnen
nadenken over de oorzaak van deze emoties en hoe ze met het probleem kunnen omgaan.
Leer je kind om ook bezorgd te zijn over anderen, overeen te komen met zijn mede-leerlingen, om
boosheid en woede te beheersen en assertief te zijn zonder agressief te zijn, wanneer ze opkomen voor
zichzelf of voor anderen.
Moedig hen aan om na te denken over hun gevoelens en hun gedrag in verschillende situaties en
settings. Vraag hen bijvoorbeeld na te denken over hoe ze zich zouden voelen wanneer ze iemand
zouden zien die onvriendelijk en grof is tegen iemand anders.
Doe hen inzien dat een positieve instelling hun antwoorden en gevoelens echt kan beïnvloeden. Ze
hebben zelf de kracht om hun emotionele ‘antwoord’ op bepaalde situaties te veranderen.
Help kinderen om over moeilijke dingen te spreken.
Elk kind heeft dingen waar het moeilijk over kan praten en dat is waar ze je hulp het meest nodig hebben.
Regelmatig een moment inlassen waar zulke thema’s aangesneden kunnen worden, kan echt helpen.

Stappen om het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn van je
kind te verhogen. Het zelfvertrouwen en het zelfbewustzijn
verhogen door te spreken over:
1. hun kwaliteiten
2. de meest positieve kanten van je gezin en leefomgeving
3. hun doelstellingen en ambities
4. de eigenschappen die ze het meest bewonderen bij anderen

Over het ENABLE project…
Het ENABLE project wordt gecoördineerd door European Schoolnet en wordt uitgerold in een aantal landen waaronder
België, Kroatië, Denemarken, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk. (ENABLE = European Network Against Bullying
in Learning and Leisure Environments). Het project heeft als doel pestgedrag te doen afnemen: jongeren informeren
en weerbaar maken; de relaties tussen leerlingen, leerkrachten en ouders verbeteren; een positieve sfeer op school
bevorderen en een klimaat creëren waar leerlingen zich veilig en goed voelen.
Voor de school die deelneemt aan het ENABLE-project betekent dit:
1. Het opzetten van een steunprogramma voor en door peers waarbij leerlingen zelf acties, activiteiten en campagnes
organiseren om pesten te voorkomen, om positief gedrag te stimuleren en kwetsbare leerlingen te ondersteunen.
2. Het herzien van het eigen beleid en de procedures van de school die verband houden met pesten en met het
gedrag op school. Ervoor zorgen dat dit beleid ‘op maat’ gemaakt is van de leerlingen en dat ze door de hele
schoolgemeenschap gekend zijn, gelezen en gebruikt worden.
3. Het promoten van een ondersteunende cultuur op school, waar leerlingen mekaar vriendelijk en met respect
behandelen.
4. Het implementeren van een reeks lessen die leerlingen stimuleren om na te denken over hun eigen gedrag en die
hun emotionele vaardigheden en intelligentie verhogen.

http://enable.eun.org
Eén van de belangrijkste dingen die je kan doen als ouder is een open relatie onderhouden met je kind, zodat
het voelt dat er over alles gesproken kan worden, ook als er problemen zijn of als het onzeker is over bepaalde
situaties. Herhaal geregeld dat je er altijd zal zijn voor je kind als het wil praten. We hopen dat deze gids je
hiervoor de nodige tips en advies aanreikt!
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Suradnici
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ENABLE Associate and Supporting Partners:

Bezoek de website enable.eun.org voor meer informatie of stuur een e-mail naar info-enable@eun.org.

