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Advies aan de ouders van onze school i.v.m. pestproblemen 

 
 

 

1. School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. 

Toch moet iedere partij waken over haar eigen grenzen. Het kan nooit de 

bedoeling zijn dat ouders op school (en ook niet aan de poort of op weg naar 

school of thuis) eigenhandig het probleem willen oplossen. Er moet overleg zijn 

met de leerkracht en/of directie. 

 

2. Voor een pestgedrag op school blijft de inbreng van de ouders bij voorkeur 

beperkt tot het aanreiken van informatie en tot het ondersteunen van de aanpak 

van de school. Neem EERST contact op met de school alvorens in contact te 

treden met de ouders van de andere partij. De emotionele betrokkenheid bij uw 

eigen kind kan soms te groot zijn om een juist inzicht te krijgen. 

 

3. Ouders maken thuis tijd om met hun kinderen over het probleem te praten en 

laten het kind duidelijk aanvoelen dat ze achter de aanpak van de school staan. 

Geloof samen met uw kind dat er gewerkt wordt aan het probleem.  

Op de website www.pestweb.nl vind je ook nuttige informatie. 

 

4. Indien u erachter komt dat uw kind zijn probleem niet durft melden op de school, 

vragen wij u om uw kind in eerste instantie toch te stimuleren om naar de 

leerkracht toe te stappen. Pas als dit niet lukt, neemt u zelf contact op met de 

school. 

 

5. Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat of in een hobbyclub, probeert 

u contact op te nemen met de ouders van de andere partij om het probleem 

bespreekbaar te maken. Een school mag immers niet voor conflicten buiten haar 

eigen muren verantwoordelijk gesteld worden. Toch kan het geen kwaad om ook 

hiervan de school op de hoogte te brengen. Vaak breiden broeihaarden zich uit 

naar andere locaties. 

 

6. Ouders geven zelf het goede voorbeeld hoe een conflict kan opgelost worden. 
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7. Moedig uw kind aan om voor zichzelf op te komen, maar ook voor anderen. Het 

melden van pestgedrag is niet gelijk aan klikken. Stimuleer je kind niet om het 

recht in eigen handen te nemen en zeker niet op een gewelddadige manier.  

 

8. Geloof niet steeds alles wat uw kind zegt, maar tracht door gerichte 

vraagstelling en het aanhoren van alle partijen een mening te vormen vooraleer u 

uw oordeel uitspreekt over uw zoon of dochter of andere leerlingen. 

 

9. Indien uw kind op school reeds bestraft werd voor zijn daden, is het niet nodig 

om thuis nog een extra straf op te leggen. Wijs wel in een gesprek op de gevolgen 

van zijn pestgedrag en laat duidelijk uw afkeuring blijken. Reageer ook positief 

op elke gedragsverbetering, hoe bescheiden ook.  

 

10. Begrijp het verschil tussen plagen en pesten en bespreek dit indien nodig met jullie 

kind(eren) 
 

 

Wat is plagen en wat is pesten? 
 

Wat is pesten? 

Je hebt plagen, ruzie maken en pesten. Het verschil daartussen is groot. 

 

PLAGEN …       PESTEN … 

is onschuldig en ongepland.     is doelbewust en gepland. 

is maar tijdelijk.     is systematisch en langdurig. 

gebeurt tussen gelijken.     met een duidelijk machtsverschil. 

is te verdragen.      gebeurt met het doel om te kwetsen. 

is vaak één tegen één.      is vaak een groep tegen één. 

doet iedereen wel eens.     gebeurt vaak door dezelfden. 

een wisselend slachtoffer.     vaak hetzelfde slachtoffer. 

is vlug vergeten.      een moeilijk herstel. 

 

 

Pesten is dus berekend iemand pijn willen doen, iets vernielen of iemand laten merken 

dat hij waardeloos is. En dat gebeurt telkens opnieuw! De pestkoppen zijn meestal 

dezelfden, de slachtoffers ook… 

Ruzie maken mag… hoe raar dit ook klinkt. Het helpt kinderen om sociale vaardigheden 

te ontwikkelen. Hoe ga je om met agressie, hoe onderhandel je, wanneer ga je te ver? 

Terwijl ze ruzie maken, zoeken ze immers hun positie in de samenleving en geven ze zin 

aan hun leven. Kinderen worden alleen maar sterker als ze het zelf kunnen oplossen. Er 

moet dus een zone blijven waarbinnen ze kunnen plagen en ruzie maken. 
 

 

 


